
 

 

 
 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

iskolarendszerű képzés keretében a 
ELEKTRONIKAI TECHNIKUS 

OKJ 54.523.02 
szakképesítés megszerzésére a 2014/2015. tanévtől kezdődően. 

A JELENTKEZÉSI LAPot nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni! Áthúzás, javítás kerülendő! 

A lap szabadon másolható. 

Név: ................................................................................................................................................................. 

Oktatási azonosítószám: .................................................................................................................................. 

Születési hely (megye is): ................................................................................................................................ 

Születési idő (év, hó, nap): .............................................................................................................................. 

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

Lakcím: ............................................................................................................................................................ 

Értesítési cím (ha azonos a lakcímmel elegendő az ua. jelzés): ...................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

Adóazonosító jel: ............................................................................................................................................. 

TAJ szám: ........................................................................................................................................................ 

Személyi igazolvány szám: ............................................................................................................................. 

Bankszámlaszám: ............................................................................................................................................ 

Telefonszám: ................................................................................................................................................... 

E-mail cím: ...................................................................................................................................................... 

Legmagasabb iskolai végzettsége: ................................................................................................................... 

Érettségi éve (ha folyó év júniusában érettségizik, akkor a 2014. évszámot írja be!): .................................... 

Érettségi bizonyítványt kiállító iskola neve, címe: .......................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

Az orvosi vizsgálatra az iskolában kerül sor! 

Orvosi alkalmassági vélemény: ....................................................................................................................... 

Kelt: 2014. .................................................. 

 PH. 

  ...........................................................  

  Orvos aláírása 

Felvételem esetén tudomásul veszem és elfogadom az iskola Házirendjének előírásait. Aláírásommal 

igazolom, hogy a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat elolvastam, megértettem és elfogadom. 

Kelt: 2014. .................................................. 

  ...........................................................  

  Jelentkező aláírása 

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és 

Kollégium 

OM azonosító: 032558 

2170 Aszód, Hatvani út 3. 
Telefon/fax: (28)-400-006, (28)-500-545 

E-mail: igazgato@petofi-aszod.sulinet.hu 

             iskolatitkar@petofi-aszod.sulinet.hu 

honlap: www.petofi-aszod.hu 

 

mailto:igazgato@petofi-aszod.sulinet.hu
mailto:iskolatitkar@petofi-aszod.sulinet.hu


 

TUDNIVALÓK A JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN 

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS 

OKJ 54.523.02 

1. A jelentkezési lapot a valóságnak megfelelően (hiteles adatok) a pályázónak kell 

kitöltenie és aláírásával ellátnia. 

2. A jelentkezési lap mellékletei: 

 Az iskolai végzettséget igazoló érettségi bizonyítvány másolata (a másolat 

hitelesítése az eredeti bizonyítvány bemutatása után az iskola titkárságán történik). 

 Egyéb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (ECDL, OKJ, nyelvvizsga, 

tanfolyam stb.) másolata. 

 Bankszámlakivonat vagy bankszámlaszerződés, adókártya, TAJ kártya másolata 

 2 db 4x4 cm-es, hat hónapnál nem régebbi igazolványkép. A képek hátoldalára a 

nevet és a lakcímet kell ráírni. 

3. A jelentkezési lapok leadásának határideje 2014. augusztus 13. 

4. A képzés iskolarendszerű. A szorgalmi időről, a tanítás nélküli napokról, a szakmai 

vizsgarendről a minisztérium rendelkezései és az iskola éves munkaterve az irányadó. 

5. A tanulmányi elvárások nem megfelelő teljesítése esetén (tantárgyi elégtelen osztályzat), 

a tanuló tanulói jogviszonyának megszüntetését kezdeményezzük. 

6. Amennyiben a képzés során a tanuló magatartása nem megfelelő vagy hiányzásainak 

száma túl magas tanulói jogviszonyának megszüntetését kezdeményezzük. 

Az iskola házirendje és további információk a technikusképzésről a www.petofi-aszod.hu honlapon 

megtalálhatóak. 

http://www.petofi-aszod.hu/

