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J E L E N T K E Z É S I  L A P  

szakközépiskola 2 éves érettségi vizsgára felkészítő nappali tagozatára, 

2017/2018. tanév  

 

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

Születési hely, idő: ........................................................................................................................  

Anyja neve:  ..................................................................................................................................  

Lakcíme:  ......................................................................................................................................  

Elérhetőségek: tel.:): …………………………, e-mail:  ..............................................................  

Oktatási azonosító:………………………………………………………………………………. 

Iskolai végzettsége:..................................................................................................................... .. 

Szakma megnevezése OKJ számmal:...........................................................................................  

Bizonyítvány száma: ....................................................................................................................  

Az érettségire felkészítő képzés során egy természettudományos tantárgy tanulása kötelező. 

Felhívom figyelmét, hogy a két legnagyobb számban választott tantárgy oktatását csoportbontás-

ban biztosítjuk. A csoportok közötti átmenet csak az intézményvezető engedélyével, tanév elején, 

vagy félévkor lehetséges.  

Kérem a következő választható tantárgyakat sorrendbe tenni aszerint, hogy melyik tantárgyat kí-

vánja a képzés során tanulni! 

A természettudományos tantárgyak sorrendje: 

…….. fizika 

…….. kémia 

…….. biológia 

…….. földrajz 

 

 

Körmend, 2017. évi ………………………….. hó ………. nap 

 

 

 …………………………….   …………………………. 

      a szülő (gondviselő)                 tanuló 



 
Tájékoztató a szakiskolát végzettek középiskolája képzés 

felvételi eljárásáról 

(iskolarendszerű, nappali tagozatos) 

 

 

 

 

1. Jelentkezésre jogosult, aki: 

 legkésőbb a 2017-es tavaszi szakmai vizsgaidőszakban érvényes, államilag elismert 

szakmából szakmai végzettséget szerez  

 1994-ben vagy az azt követő években született 

 sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség-

gel küzdő tanuló esetén 1992-ben vagy azt követően született tanuló. 

 

A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt középiskolában készülhet fel az érettsé-

gi vizsgára. 

 

A családi pótlék annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajá-

tos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti. 

 

2. A jelentkezés határideje: 2017. április 20. 

 

3. A beiratkozás ideje: 2017. június 22.  8 órától 12 óráig  

 

4. Beiratkozáskor a következő dokumentumokat hozza magával: 

 szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

 személyi igazolvány, lakcím kártya, Taj szám, adószám, OM azonosító, diákigazolvány 

igénylőlap. 

 

A felvételről a beiratkozás napján döntünk, személyes meghallgatás és az eredmények figyelembe 

vételével. 

 

 

 

Körmend, 2017. február 07. 

 

 

 

 

Varga Zoltánné 

        igazgató  

 

 

 


