OKJ szakmai képzésre jelentkezés:

Beiratkozás: 2017. június 27-én 10:00-13:00 óráig.
Előzetes jelentkezés folyamatosan a jelentkezési lap leadásával.
Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
6726 Szeged, Temesvári krt. 38. tel.: 62/547-122
(Hozzájárulok, hogy adataimat az iskola kezelje, nyilvántartsa!)
JELENTKEZÉSI LAP
Alulírott tanuló jelentkezem az SZSZC Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által
meghirdetett nappali tagozatos OKJ szakmai képzésre.
A jelentkező tanuló adatai: Tanulói azonosító száma: ......................................................................................
Neve: ....................................................................................................................................................................
Szül. helye: .......................................................... állampolgársága: ...................................................................
Szül. év-hó-nap: ......................................... Anyja születéskori neve: .................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................
A beiratkozáshoz csatolt eredeti bizonyítványok:
A meglévő iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata(i):................ db
Egyéb iratok (pl. kérelem):
A beiratkozáshoz szükséges, de a jelentkezéskor még hiányzó iratokra vonatkozó nyilatkozat:
A tanulmány még folyamatban van, vagy OKJ szakképzést folytatok.
(a megfelelő rész aláhúzandó)
..............................................................................................................................................................................

Az alább feltüntetett képzések megkezdésének feltétele, hogy a hallgató ne töltse be a 25.
életévét a szakmai képzés befejezéséig és ne legyen meglévő államilag finanszírozott
szakképesítése.
Több szakmára is jelentkezhet egyidejűleg, de ekkor a figyelembe vétel sorrendjét sorszámozással jelölje!
Sorrend:
OKJ szakma megnevezése:
- motorkerékpár-szerelő OKJ: 34 525 07
feltétel: - három éves képzés esetén: 8. évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány
- karosszérialakatos OKJ: 34 525 06
feltétel: - három éves képzés esetén: 8. évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány
- két éves képzés esetén: befejezett középiskolai 10. osztály (elegendő számú
jelentkezés alapján indulhat csak a képzés)
- járműfényező OKJ: 34 525 03
feltétel: - három éves képzés esetén: 8. évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány
- két éves képzés esetén: befejezett középiskolai 10. osztály (elegendő számú
jelentkezés alapján indulhat csak a képzés)
- autószerelő OKJ: 54 525 02 (két éves képzés)
feltétel: érettségi bizonyítvány
- autóelektronikai műszerész OKJ: 54 525 01 (két éves képzés)
feltétel: érettségi bizonyítvány
- autótechnikus OKJ: 55 525 01 (egy éves képzés)
feltétel: érettségi és autószerelő, vagy autóelektronikai műszerész OKJ szakmai végzettség
- logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ: 54 841 11 (két éves képzés)
feltétel: érettségi vizsga
BÁRMELY SZAKMÁRA VALÓ JELENTKEZÉS ESETÉN SZÜKÉSGES AZ EGÉSZSÉGÜGYI
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA



Nyilatkozom, hogy a nappali tagozatra kért felvételem első ingyenes szakmai képzésnek
minősül.



Nyilatkozom, hogy a már meglévő államilag finanszírozott szakképzésem ágazati besorolása
azonos a most választott szakmaival.

Szeged, 2017. .................................

E-mail: csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

................................................................
felnőtt tanuló vagy a kiskorú gondviselőjének aláírása
Internet: www.csonka-szeged.sulinet.hu

