
 

 

Beiratkozás a 2021/2022-es tanévre 
 

 

2021. június 22-én (kedd)     Baja, Szegedi út 69-73. 
 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat / 5 éves technikumi képzés          8.00 órától 9.45-ig 

(Gépj. mechatronikai technikus) 

Szépészet ágazat (Fodrász) / 5 éves technikumi képzés              10.00 órától 11.45-ig  

Szépészet ágazat (Kozmetikus technikus) / 5 éves technikumi képzés                            12.00 órától 13.45-ig 

Gépjárműmechatronikai technikus 13.évfolyam / 2 éves érettségi utáni képzés                 13.45 órától 14.15-ig 

Villanyszerelő / 2 éves érettségi utáni képzés                                                                      14.15 órától 14.45-ig 

Egészségügy ágazat / 5 éves technikumi képzés                                                                  15.00 órától 15.45-ig 

 

2021. június 23-án (szerda)     Baja, Szegedi út 69-73. 
 
Kreatív ágazat (Grafikus)  / 5 éves technikumi képzés          8.00 órától 9.45-ig 

Gépészet ágazat (Gépi és CNC forgácsoló) / 3 éves szakképző iskolai képzés                  10.00 órától 11.45-ig  

Fa- és bútoripar ágazat (Asztalos) / 3 éves szakképző iskolai képzés                           12.00 órától 13.45-ig 

Fa- és bútoripar ágazat (Faipari technikus) / 5 éves technikumi képzés                              14.00 órától 14.45-ig 

 

2021. június 24-én (csütörtök)     Baja, Szegedi út 69-73. 
 
Építőipar ágazat (Festő,mázoló,tap, Burkoló, Kőműves) /  

               3 éves szakképző iskolai képzés                                                                             8.00 órától 10.30-ig 

Elektronika és elektrotechn. ágazat (Villanyszerelő) / 3 éves szakképző iskolai képzés     10.45 órától 12.15-ig 

Szociális ágazat (Szoc.ápoló és gondozó) / 3 éves szakképző iskolai képzés          13 órától 14.30-ig 

Szakközépiskolát végzettek érettségire felkészítő évfolyama                               14.30 órától 15.00-ig  

 

 

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal: 

1) általános iskolai bizonyítvány 

2) középiskolai bizonyítvány 

3) érettségi bizonyítvány és másolata 

4) TAJ-kártya, adókártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat fénymásolata. 

5) Ha a tanuló sajátos nevelési igényű (SNI) vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (BTMN), 

és/vagy rendelkezik felmentéssel valamely tantárgy értékelése, minősítése alól, akkor a szakértői vélemény másolata. 

6) Ha a tanuló hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, az igazolás fénymásolata. 

7) Ha a tanuló után a szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a határozat fénymásolata.  

8) A tanuló saját névre szóló bankszámla-szerződésének másolata vagy igazolás a bankszámla-számról. 

9) NEK- adatlap: az iskolát váltó tanulóknak mindenképpen új diákigazolványt kell igényelniük, mivel a diákigazolvány 

az intézménnyel fennálló tanulói jogviszonyt is igazolja. A NEK-adatlapot a területileg illetékes okmányirodában kell 

igényelni. 
 

 


