Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
3580 TISZAÚJVÁROS, Rózsa út 10. OM azonosító: 203055
Tel: 49/542-180 Fax: 49/341-907

TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKNYI LATKOZAT
szakmai továbbtanulásra
2018/2019. tanév
A jelentkező neve: ...............................…………..........…… , azonosító száma: …..…………..……….
Szül.hely: ……………………………………………………, idő: …………………...………………..
Anyja neve: ..................................…………........ Apja /gondviselője/ neve:............................................
Lakásának pontos címe: ..............................………............................................ Tel: ..............................
Középiskola neve, címe (ahol végzett): ......……................................................…….…....................…........
Érettségi vizsga időpontja: ……………..…….………….………………………………….…………...
2018-ban felsőfokú továbbtanulásra

*nem jelentkeztem
*jelentkeztem.

Felvétel esetén *tanulmányaimat felsőfokon folytatom
*halasztást kérek és tanulmányaimat technikusi évfolyamon folytatom.
/ * A megfelelő aláhúzandó /

Második szakképesítés választása esetén:
Első szakképesítésének azonosító száma, megnevezése: ............................................................
szakmai tanulmányainak kezdete: …………………………………….
vége: …………………………………….

12. év
I. félév

Magyar nyelv
Magyar irodal.
Tört - társ.ism.
Matematika
Fizika
Informatika
...............nyelv
Átlag:

A szakmacsoportos
alapozás
osztályzata

12. év
félévkor

11. év
II. félév

11. év
végén

11. év
I. félév

9. év
végén

Közismereti
tantárgyi
osztályzatok

10. év
végén

Tanulmányi eredményei:

Jelölhető szakképesítések:

Jelölés:

-

1. helyen : ……………...……….…
2. helyen : ……………….….……..
3. helyen : …………………………
4. helyen : …………………………
5. helyen : …………………………

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
54 523 02 Elektronikai technikus
54 346 03 Irodai titkár
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Igényel-e kollégiumi elhelyezést?

……….

Kelt: 2019. ..............................................

...................................
tanuló aláírása

Jelentkezési határidő: június 30.
Pótjelentkezés: augusztus 31-ig.

.................................
szülő aláírása

Tájékoztató

A továbbtanulási szándéknyilatkozat kitöltésének célja, hogy a szakképző osztályok
osztályszervezését a fenntartó által engedélyezett létszám kereteknek megfelelően
elvégezhessük.
Kitöltési útmutató:
A személyes adatok kitöltését a személyi okmányokban szereplő adatokkal megegyezően
kérjük kitölteni.
A tanulmányi eredményei táblázatot az osztályfőnök segítségével az év végi lezárt naplók, ill.
bizonyítványok alapján kérjük kitölteni.
A jelölhető szakképesítések közül rangsorolja azokat olyan sorrendbe, amely céljainak
legmegfelelőbb. A megjelölt rangsor nem jelent automatikus felvételt az adott szakmára, mert
a tanulmányi eredmények alapján történik a besorolás.
A felvétel követelménye az adott szakmára orvosi alkalmassági vizsga.
A jelölhető szakképesítések felvehető osztálylétszáma:

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

34 fő

54 523 02 Elektronikai technikus

34 fő

54 346 03 Irodai titkár

34 fő

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

34 fő

