
Jelentkezési lap a 2021/2022-es tanévre 
szakképző iskolák érettségi vizsgára felkészítő (12-13.) évfolyamára  

(nappali) 
Alulírott felvételemet kérem a BSZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola szakképző iskolák érettségi 

vizsgára felkészítő 12. évfolyamának nappali munkarendű 2 évfolyamos képzésére. Jelentkezésem elfogadása esetén 

vállalom az iskolai tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelességeket. A Házirendet felvételem esetén 

tudomásul veszem, azt betartom. Kijelentem, hogy alábbi személyi adataim megfelelnek a valóságnak, és tudomásul 

veszem, hogy az adataimban történő változást az iskolában be kell jelentenem. Tanulói jogviszony megszűnése 

esetén az itt hagyott bizonyítványomért az iskola nem vállal felelősséget! 

                                                                                                                …………………………………… 

                                                                                                                             jelentkező aláírása     

Feltétel: iskolarendszerben megszerzett OKJ-s végzettség 

Kérjük nyomtatott betűvel, olvashatóan kitölteni a személyi igazolvány és a lakcímkártya szerint! 

 

A jelentkező neve:…………………………………………………………………………………………. 

Születési helye:……………………………………, ideje:………………………………………………...          

Anyja lánykori neve:………………………………………………………………………………..……...        

Apja neve:……………………………………………………………….……………………………….... 

Gondviselő neve:  …………………………………………………………………………......................... 

Gondviselő  lakcíme :…………………………………………….…….………………………………….. 

Tanuló lakcíme: ………………………………………………………………............................................ 

Tanulói azonosító száma:……………………………………TAJ száma: ……………………………….. 

A tanuló személyi igazolvány száma:……………………………Adószáma:……..……………………… 

A tanuló e-mail címe: ……………………………………………………………………………………... 

Tanuló mobilszáma: ……………………………………Szülő mobilszáma:…………………..…………. 

Választott idegen nyelv:                      német nyelv   / angol nyelv         (aláhúzandó) 

Kollégiumi elhelyezést:                      kérek /  nem kérek                        (aláhúzandó) 

Legmagasabb iskolai végzettsége:  szakmai bizonyítvány   

Szakképzettsége:         van  /  októberi javítóvizsgára utalt        (aláhúzandó) 

     ha van, milyen szakmával rendelkezik: ……………………………………………………………… 

        Kérjük, hogy a szakmai végzettségről a fénymásolatot a jelentkezéshez  mellékelni szíveskedjen!  

Eddigi tanulmányait hol végezte ( középiskola neve, címe) ……………………………………………… 

…………………………………………………………..…………………………………………………. 

Van-e valamiből mentesítése, felmentése?    igen   /  nem           (aláhúzandó) 

Ha van, az igazolást behozta:                        igen   /   nem           (aláhúzandó) 

Baja,  …………....………………….                                                …………………………………… 

                                                                                                                        jelentkező aláírása 
Osztályindítás/beiratkozás feltételei: megfelelő számú jelentkező, egészségügyi alkalmasság. 

A beiratkozás pontos időpontjáról (2021.06.22-24.) és az egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontjáról a jelentkezőket e-

mailben/levélben értesítjük! 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a beiratkozáson nem jelenik meg, helyét az iskola más jelentkezővel betöltheti! 

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 53.§ (2) bekezdése szerint „Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali 

rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a 

huszonötödik életévét betölti.”  
 

Jelentkezési határidő: 2021. június 30. 
 

Iskolai bejegyzés: 

 

Felvéve a ……………. osztályba, ……….…..év……….…hó……….….napjától. 

 

                                                                                                …………………………………… 

                                                                                                         Wetzl Attila 

                                                                                                                       igazgató           
                                                                                                


