TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁNKI DONÁT – PÉCH ANTAL SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
OM azonosító: 203 064

JELENTKEZÉSI LAP
NAPPALI OKJ szakképzésre (szakirányú továbbhaladásos) 1 éves képzés
A jelentkezés feltétele a 4 év szakirányú ágazati képzés és az ehhez tartozó szakmai érettségi!
Kitöltése: NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL!
Alulírott a Tatabányai SZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által a 2019/2020
tanévben nappali munkarend szerinti képzésre jelentkezem: (Jelölje meg X-szel, több jelölés esetében adja
meg a sorrendet is!)
sorrend

jelölés

OKJ száma, megnevezése

ÁGAZAT

54 525 02

Autószerelő

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ

54 481 01

CAD-CAM informatikus

INFORMATIKA

54 523 02

Elektronikai technikus

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA

54 521 03

Gépgyártástechnológiai technikus

GÉPÉSZET

54 523 04

Mechatronikai technikus

GÉPÉSZET

54 213 05

Szoftverfejlesztő

INFORMATIKA

Adatok:(NYOMTATOTT nagybetűkkel töltse ki!)
Jelentkező neve:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja leánykori neve:
Lakcíme:
Oktatási
azonosítója:

TAJ száma:
Érettségi bizonyítvány sorszáma:
Telefonszáma:
Email címe:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem rendelkezem olyan szakképzettséggel, amelyet
államilag finanszírozott képzés során szereztem.
Tatabánya, …………… ………..…………………..…… ……

……………………………………………………………
a jelentkező aláírása

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot (és mellékleteit) legkésőbb 2019. július 01–ig juttassa el az iskola titkárságára! A felvétel feltétele a végzettséget igazoló okmányok megléte, és azok fénymásolatának mellékelése, valamint az adott szakmára való alkalmasságot igazoló orvosi szakvélemény. Ezek folyamatosan pótolandók, amely határideje: 2019. augusztus 21.
Csatolandó mellékletek:
a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okmány másolata,
a középiskolai bizonyítvány(ok) másolata(i),
munka alkalmassági orvosi igazolás (iskolaorvos által kiadott igazolás).
Iskolaorvos: dr. Pluhár Szilvia – Rendelés helye: 2800 Tatabánya, Kodály tér 4.
dr.Barabási Piroska – rendelés helye: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 222.
A képzések csak a minimálisan előírt létszám esetén indíthatóak!
2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.

34/512-230

titkarsag@banki-tbanya.sulinet.hu bankitatabanya.hu
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A felvételi eljárás rendje, a jelentkezők elbírálása:
Az érettségit (befejezett középiskolai tanulmányokat) követő szakmai képzés feltételeit a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII törvény írja le. Fontosabb vonatkozásai a következők:
•

Az iskolai rendszerű szakképzés felvétellel, átvétellel vagy a szakképzési évfolyamra történő továbbhaladással kezdődik.

•

Az első és második szakma megszerzésének az oktatási ráfordításait az állami költségvetés fedezi.

•

A beiskolázás feltételeit és a szükséges előképzettséget az adott szakképzés Szakmai és vizsgakövetelményében (SZVK) az ágazati miniszter határozza meg.

•

A fent idézett törvény 22.§ 2. pontja szerint „A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó
tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha
az érettségi végzettség megszerzésére az e bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi
végzettséget nem szerzi meg.”

•

A munkaalkalmasságot szakorvosi okmánnyal kell igazolni.

•

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben a 25. életévét betölti kizárólag felnőttoktatásban
kezdhet új tanévet (2011. évi CXC. törvény 60.§ (2)).

Az iskola a jelentkezők elbírálásánál az alábbi elveket alkalmazza:
•

Az elbírálás alapja az érettségi bizonyítvány. Az öt érettségi tantárgy osztályzatainak összege adja a bírálati pontszámot.

•

Többletpontot1, öt pontot kap az a tanuló, aki
o

Szakmai emelt szintű érettségi eredménye legalább jó (4).

o

Szakmai közép szintű érettségi eredménye jeles (5).

A felvételről (vagy az elutasításról) legkésőbb 2019. augusztus 31-ig email-ben küldünk értesítést!

1

Többletpont csak egy jogon vehető igénybe, nem vonható össze
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