JELENTKEZÉSI LAP
SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAMRA 2017.
Az adatlapokat nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni!
1. A tanuló általános iskolájának adatai:
Az iskola OM azonosítója:  (6 számjegyű OM azonosító)
Neve: ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Címe:______________________________________________________________________________________

2. A tanuló adatai:
Neve: ______________________________________________________________________________________
A tanuló oktatási azonosító száma: ____________________________
Születési helye: ________________

Születési ideje: ________________

Anyja születéskori neve: __________________________________

Telefonszáma: ________________

Lakcíme:________________________________________________________________________________
Állampolgársága: ________________
* Az elnevezés mellett feltüntetni az út, utca, tér stb. megjelölést is.

Értesítési cím:
Címzett neve:________________________________________________________________________________
Értesítési címe**:_____________________________________________________________________________
** Figyelem! Értesítési címet csak akkor adjon meg, ha az különbözik az állandó lakcímtől!

3. A továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola adatai:
Az iskola OM azonosítója: 203028
Neve:

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Címe:

6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
SZH/1. (20. hónapos)

A tanulmányi terület kódja
1.
2.

0049 Asztalosipari szerelő
0050 Textiltermék összeállító

4. A szülőkre vonatkozó adatok:
Szülő
Neve

Lakcíme

Telefonszáma

Apa
Anya
(születéskori)
5. Kíván-e igénybe venni: (A megfelelő négyzet(ek) be kérjük írjon X-et!)

 kollégiumi, diákotthoni ellátást

 menzát

6. Idegen nyelv (nyelvek), amit tanulni kíván: _____________________________________________________
7. A tanulmányi eredmény:
Tantárgy/
Évfolyam

…
évf.

…
évf.

…
évf.

tanév végén

… évf.

Tantárgy/
Évfolyam

félévkor

Magyar nyelv

…
évf.

…
évf.

…
évf.

tanév végén

… évf.
félévkor

Informatika
Technika és
életvitel
Rajz és vizuális
kultúra
Ének-zene
Testnevelés

Magyar irodalom
_______ nyelv
Történelem
Matematika
Földrajz
Fizika
Kémia
Biológia

8. Megjegyzés: Az SNI, BTMN tanulók szakértői véleményét kérem, szíveskedjék mellékelni!

Tudnivalók: a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
24/A. § (1) A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint
részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.
(2) Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat
általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja.
(4) A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.
Jelentkezési határidő: 2017. június 20. (kedd)
Beiratkozás ideje: 2017. június 22. (csütörtök) 8 00-1600
Beiratkozás helye: 6300 Kalocsa, Martinovics u. 2-4. (titkárság)
Beiratkozáskor az alábbi dokumentumokat kérjük hozza magával:
- általános iskolai bizonyítvány
- személyes iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosítókártya, TAJ kártya)
- Pedagógiai Szakszolgálat véleménye beilleszkedési, tanulási nehézségről, sajátos nevelési igényről
- 5000,- Ft (középiskolai bizonyítvány, Dózsás póló, sportköri hozzájárulás, tanügyi nyomtatványok)

Kelt:
______________________
Tanuló

______________________
Apa (gondviselő)

______________________
Anya (gondviselő)

