JELENTKEZÉSI LAP
Leonardo Média Akadémia Gimnázium és Szakgimnázium

2017.
Iskolarendszerű nappali tagozatos szakképzésre
Iskolarendszerű esti tagozatos szakképzésre (felnőttképzés)
Nappali/Esti gimnáziumi / Felzárkóztató képzésre (felnőttképzés)
Figyelem! A jelentkezési lapot nyomtatott nagy betűkkel kérjük kitölteni.

Nyilvántartási szám: .....................................
Az iskola tölti ki!

Választott szak megnevezése:
Grafikus
Művészeti és médiafotográfus
Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető
Szofverfejlesztő
Pedagógiai- és családsegítő
Vendéglátásszervező
Gimnázium

OKJ 54 211 04
OKJ 54 211 10
OKJ 54 481 03
OKJ 54 213 05
OKJ 54 140 02
OKJ 54 811 01

A választott képzés munkarendje
(A megfelelő válasz aláhúzandó!)

NAPPALI

FÉNYKÉP HELYE

ESTI

1. A jelentkező személyi adatai:
- Név (leánykori név is): ................................................................. Tanuló azonosító:......................................................
- Születési név: ....................................................................... Anyja leánykori neve:......................................................
- Születési hely, idő: ........................................................................ Adóazonosító jel: .....................................................
- Lakcím: ..................... Ir.szám ..............................................................................................................................helység
................................................................... út,utca,tér ...........................................................hsz.
- Értesítési cím: ...................... Ir.szám ...................................................................................................................helység
(ha nem azonos a lakcímmel) ............................................................... út,utca,tér ...........................................................hsz.
- Telefon: ................................................................. Mobil: ..............................................................................................
- Személyi igazolványszám: ..................................... TAJ szám: .........................................................................................
- Állampolgársága: .................................................. Anyanyelve: .....................................................................................
- E-mail: .............................................................................................................................................................................
- Tandíjköteles*:
______ Igen
_____ Nem
- Jogosult árvasági ellátásra?
______ Igen
_____ Nem
- Kollégiumi ellátást igényel?
______ Igen
_____ Nem
- Másik iskolában rendelkezik tanulói jogviszonnyal?
______ Igen
_____ Nem
- Amennyiben igen, neve, címe? .......................................................................................................................................
2. Iskolai végzettség:
- Legmagasabb iskolai végzettség: ....................................................................................................................................
- Egyéb szakképzettség: ............................................................................ OKJ száma: .....................................................
- Általános / Érettségi bizonyítvány száma: .............................................. Kelte:..............................................................
- Nyelvvizsga bizonyítvány száma: ............................................................ Kelte:..............................................................
3. Gondviselő adatai:
- Neve:...............................................................................................................................................................
- Értesítési cím: ...................... Ir.szám ................................................................................................... helység
....................................................... út,utca,tér ........................................... hsz.
- Telefon: ................................................................. Mobil: ..............................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a fentiekben megadott adatok intézmény
által történő kezeléséhez. Az adatokban bekövetkezett változás esetén bejelentési kötelezettségemnek 15 napon belül eleget teszek.

Kelt: ........................................................... , ............... év ..................................... hó ........... nap
..................................................................
jelentkező aláírása
A jelentkezéshez szükséges: az érettségi bizonyítvány, a nyelvvizsga bizonyítvány, szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ha van), személyi igazolvány,
lakcímkártya, TAJ kártya, tanuló azonosító kártya, 2 db igazolványkép, születési anyakönyvi kivonat.
•
Iskolánkba minden olyan érettségivel rendelkező jelentkezőt várunk nappali, iskolai rendszerű államilag finanszírozott szakképzésre, aki
2017-ben legfeljebb 24 éves (1993-ban vagy később született). Az SNI-s, BTMN-s tanulók esetén ez a kor 26 év (1991-ben vagy később
született), (a 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 60.§ (2) b) és (4) bekezdés alapján) és még nem rendelkezik állam által elismert első
szakképesítéssel.
•
Az a jelentkező, aki már rendelkezik állam által elismert első szakképesítéssel és ugyanebbe a korosztályba tartozik, államilag finanszírozott,
esti, iskolai rendszerű szakképzésben vehet részt. (2011. évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről 1.§ (1) bekezdés és 34/A § (4) bekezdés alapján.)

