Ceglédi Szakképzési Centrum
Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
OM: 203068, Az:141103
2760 Nagykáta, Csonka köz 6.
Tel: +36 (29) 440-254
Web: ipariszki.hu
Email: ipariszki@ipariszki.hu
JELENTKEZÉSI LAP
2018/2019-as tanévre
Jelentkező adatai:
Jelentkező neve:……………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………………
Telefonszáma: …………………………………. TAJ száma: ……………………………..
Születési helye és ideje:………………………………………………………………………..
Oktatási azonosítója:……………………................Adóazonosító jele: ……………………….
Anyja leánykori neve:…………………..…………Telefonszáma:……………………………
Gondviselő neve:……………………….………… Telefonszáma:……....................................
Lakcíme:………………………………………………………………………………………..
Iskola neve (ahol korábban vagy jelenleg tanul) ……………………………………………………..
Iskola címe: …………………………………………………………………………………….
Osztálya:……………………… Tanult idegen nyelv:………………………………………….
Választható szakmák:
Első számú jelentkezés:1-es, második jelentkezés:2-es. A választandó szakma négyzetébe írja be az 1.
vagy 2.
Általános iskolából érkezők számára
4+1 éves szakgimnázium – érettségi + szakmai kimenet (korábban szakközépiskola)
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3+2 éves szakközépiskola (korábban szakiskola)
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informatikai
rendszerüzemeltető

szakképesítés
pincér
elektronikai műszerész
hiányszakma-ösztöndíj
gépi forgácsoló
hiányszakma-ösztöndíj
villanyszerelő
épület – és szerkezetlakatos
hiányszakma-ösztöndíj
szerszámkészítő
hiányszakma-ösztöndíj
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● Érettségire felkészítő képzés
Szakiskolát végzettek középiskolája (2 év) – felnőttoktatás
Jelentkezés feltétele: - bármely iskolarendszerű szakképesítés (OKJ bizonyítvány) megléte
képzési Jelentkezés
Képzés
Meglévő OKJ
OKJ
idő
1/2
szakképesítés
bizonyítvány
megnevezése
száma
Érettségire felkészítő képzés –
2 év
nappali tagozat
Érettségi felkészítő képzés –
esti tagozat

2 év

Másodszakmás képzésre csak esti tagozaton felnőttoktatás keretén belül van lehetőség jelentkezni!
● (Második) Szakképesítés – felnőttoktatás – esti tagozat
● Előfeltétel: OKJ-s bizonyítvány (szakma) vagy érettségi vizsga
Szakma

képzési
idő

asztalos
gépi forgácsoló
CNC-gépkezelő

2 év
2 év

(előfeltétel gépi forgácsoló/fémforgácsoló
szakképesítés)

1év

Jelentkezés
rangsora
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Meglévő OKJ
szakképesítés
megnevezése

OKJ/Érettségi
bizonyítvány
száma

Jelentkezés
rangsora
1/2

Meglévő OKJ
szakképesítés
megnevezése

OKJ/Érettségi
bizonyítvány
száma

● Előfeltétel: érettségi vizsga
Szakma

képzési
idő

Fitness – wellness instruktor

2 év

Irodai titkár

2 év

● Egyéb szakma – előfeltétel: OKJ-s bizonyítvány (szakma) vagy érettségi vizsga
Írja be, melyik szakma iránt érdeklődik!
………………………………………………………………………………………..
-

A jelentkezési lap elfogadása nem jelent automatikus felvételt.
A képzéseket kellő számú jelentkező esetén indítjuk.

Nagykáta, 2018. …………………………..
................................................................................

…………………………………….
jelentkező aláírása

szülő/gondviselő
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