Pécsi Szakképzési Centrum
Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskolája
7700 MOHÁCS, Kossuth Lajos utca 71.
Tel/Fax: 69/322-106
e-mail: radnoti.mohacs@radmi.sulinet.hu
OM azonosító: 203049

JELENTKEZÉSI LAP
A SZAKMAI HÍDPROGRAMRA 2017/18 TANÉVRE
E programba jelentkezhet az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét
legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen. (E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az
esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első
évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós
gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.) A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki
már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.

A tanuló adatai
Név: .............................................................................. Születési név: ...............................................................
Oktatási azonosítójának 11 jegyű száma:……………………………………………………………….................
Anyja születési neve:……………………………………………………….. Telefonszáma:……….....................
Születési hely és idő: …………………………………………., …………év ……………………hó…….. nap
Szülő (gondviselő) neve:…………………………………………………… Telefonszáma: …………………….
Állandó lakcíme:……………………………………………………………….......................................................
Levelezési címe:………………………………………………………………........................................................
Telefonszáma: …………………………………..

e-mail: ……………………………................................

Állampolgársága…………………………………
A tanuló általános iskolájának adatai
Az iskola 6 szájegyű OM azonosítója: ………………………..,
Az iskola neve:……………………………………………………………………………………………………..
Az iskola címe:……………………………………………………………………………………………………..
A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés
megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.
A választott résszakképesítés*:

asztalosipari szerelő

vendéglátó eladó

Kollégiumi ellátást igényel*:

igen

nem

Menzai ellátást igényel*:

igen

nem

Milyen nyelvet tanult:……………………..……

Milyen nyelvet kíván tanulni: ……………...................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Felvételem esetén a tanulói jogviszonnyal
kapcsolatos kötelezettségeket vállalom. Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimban történő változásokat
köteles vagyok bejelenteni.

*A megfelelőt kérjük aláhúzni

Tanulmányi eredmények:
Tantárgy/évfolyam

…. évf.

…. évf.
tanév végén

…. évf.

…. évf.
félévkor

Magyar nyelv
Magyar irodalom
……………..nyelv
Történelem
Matematika
Földrajz
Fizika
Kémia
Biológia
Informatika
Technika és életvitel
Rajz és vizuális kultúra
Ének-zene
Testnevelés
Megjegyzések (BTM, SNI, ingyenes tankönyvellátási jogosultság stb):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mohács, 2017. év …………….. hó …… nap

…………………………….
jelentkező (tanuló) aláírása

…………………………………
kiskorú tanuló esetén
szülő (gondviselő) aláírása

Iskolaorvos / védőnő tölti ki!
1. ……………………... szakmára az alkalmassági vizsgálaton

megfelelt

nem felelt

2. ……………………... szakmára az alkalmassági vizsgálaton

megfelelt

nem felelt

Ph.

………………………………………..
aláírás

A beiratkozás időpontjáról és az egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontjáról a jelentkezőket
írásban értesítjük!
Csoportindítás/beiratkozás feltételei: megfelelő számú jelentkező + egészségügyi alkalmasság
Tájékoztatom, hogy amennyiben a beiratkozáson nem jelenik meg, helyét az iskola más jelentkezővel betöltheti!

További felvilágosítást ad:

Rittlinger Mónika (monika.rittlinger@radmi.sulinet.hu)
Gáll Csaba
(csaba.gal@radmi.sulinet.hu)
A jelentkezés feltétele:
- legfeljebb 6 általános iskolai befejezett évfolyam
- betöltött minimum 15. – legfeljebb 23. életév
Csatolandó dokumentum: általános iskolai bizonyítvány fénymásolata
Elérhetőségeink: Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskolája
7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71.
Telefon: 69/322-106
E-mail: radnoti.mohacs@radmi.sulinet.hu
Honlap: www.radmi.net

