CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM
JELENTKEZÉSI LAP/REGISZTRÁCIÓS LAP
Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
Választott szak megnevezése:
- Gimnázium: ____
- Szakgimnázium:

Foglalkozásszervező (OKJ5576201)

_______

Pedagógiai és családsegítő munkatárs OKJ (5414002) _______
Szakiskolát végzettek középiskolája

_______

Választott oktatási munkarend: ______ Esti
1.) A jelentkező személyi adatai:
Név (leánykori név is): ……………………………………………………………………………….. Tanuló azonosító: ………………..………….………
Anyja leánykori neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………….…… Adóazonosító jel: …………………..……………….
Lakcím: ……………………… irányítószám ………………………………………………………………………………………………………..……… helység
………………………………………………………………………….. út,utca,tér ………………………………………………………….……………… házszám
Értesítési cím (ha nem azonos a lakcímmel)
…………irányítószám………………………………….……..………helység……………….………..………….…..út,utca,tér…….…….…… házszám
Telefonszám: …………………………………….…….….………………………… e-mail: ……………………………………………….………………….………
Személyi igazolvány száma: ………………………………………..………………. TAJ-szám: …………………………………………………….…….……
Állampolgársága: …………………………………………………………… Anyanyelve: ……………………………………………………………….……..…
Jogosult-e árvasági ellátásra:

igen/nem

Rendelkezik-e Sajátos Nevelési Igényről szóló szakvéleménnyel

igen/nem

2.) Iskolai végzettség:
Legmagasabb iskolai végzettségem, szakképesítésem: ………………………………………………………………………………………………
ezt igazoló bizonyítványom típusa, száma, kiállítási dátuma: ……………………………………………………………….……………….....
A kiállító iskola neve, OM száma, címe: ……………………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.) Gondviselő adatai (ha kiskorú):
Neve: …………………………………………..………………………………… Telefonszám: ………………………………………………………………….
Értesítési cím: …………….. irányítószám …………………………………………………………………………..……………………………….helység
………………………………………………….. út,utca,tér.…………......hsz, e-mail cím: ……………………..……………………………………………

Kérem felvételemet a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium:
(4375 Piricse, Petőfi u. 5.) ……………………………………………….. telephelyének ……………………………. évfolyamára, esti
munkarendű, felnőtt tagozatú osztályába.
Az iskoláról a szükséges tájékoztatást szóban megkaptam, a Házirend egy példányát írásban átvettem, a Pedagógiai
Programot áttanulmányoztam. A személyi okmányaim (SZIG, Lakcím-, ADÓ-, TAJ-kártya), és előző iskolai
végzettségemet igazoló bizonyítványom másolati példányait átadtam. A Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltakat megismertem. Kijelentem, hogy iskolarendszerű szakoktatásban korábban szakmát:
nem szereztem/szereztem. Ha szereztem: egy/kettő/több szakmát. (A megfelelő aláhúzandó!)
Második szakma esetén:
Ezt igazoló bizonyítványom típusa, száma, kiállítási dátuma: …………………..….…………………………..…………………………………..
A kiállító iskola neve, OM száma, címe: ………………….……………………………………………………………..….………………………………….
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy azonos képzési formában más intézménnyel fennálló tanulói
jogviszonyom nincs.
Mindezek alapján szeretnék tanulói jogviszonyt létesíteni a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnáziummal.
Kelt:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…..…….
tanuló

Kiskorú tanuló esetén:

…………………..……………………………………………………….….….…..
szülő/gondviselő

HATÁROZAT
Alulírott Hajdu Judit a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium Igazgatója a tanuló fenti felvételi kérelmét
elfogadom. Megállapítom, hogy a tanuló .......................... napjától ……………………………. Telephely …………….. osztályába
tanulói jogviszonyba került az intézménnyel. A tanuló osztályozó vizsgát köteles tenni az alábbi tantárgyakból:
9. évfolyam: anyanyelv, magyar irodalom, matematika, angol/német nyelv, történelem-állampolgári ismeretek, fizika,
kémia, biológia, földrajz, művészetek*
10. évfolyam: anyanyelv, magyar irodalom, matematika, angol/német nyelv, történelem-állampolgári ismeretek,
fizika, kémia, biológia, földrajz, művészetek*
Az osztályozó vizsgák időpontja december 1-20. közötti időszakban.
Tájékoztatom, hogy ……………………… tanévben iskolánk 9., 10., 11. évfolyamokon 612 tanítási órát, 12. évfolyamon 527
tanítási órát szervez. A mulasztások jogkövetkezményeit a Házirend tartalmazza.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatást és az indokolást a határozat egyszerűsített jellegére való tekintettel mellőztem.
Kelt: ……………………………………………

……..…….……………………………………………………
igazgató

A fenti igazgatói döntés 1 példányát átvettem:
Kelt: ……………………………………………

………………………………………………………………….
tanuló

Kiskorú esetén:

……………………………………………………………………
szülő/gondviselő

*kívánt rész aláhúzandó

