
 

JELENTKEZÉSI LAP  
  

Jelentkezem a 2019/2020. tanévben induló, érettségire épülő 1 éves szakmai képzés 13. 

évfolyamára.  (1 éves képzés feltétele: az új közgazdaság ismeretek ágazati szakmai 

érettségi) 

  

Szakképesítés megnevezése:   

Pénzügyi-számviteli ügyintéző  
SZEMÉLYI ADATOK   

Név: ..................................................... Telefon:.....................................................   

Születési hely, év, hó, nap:.......................................................................................   

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

Oktatási azonosító szám: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TAJ szám: .......................................   

Lakcím, ir. szám: ......................................................................................................   

Gondviselő neve: ......................................................................................................   

Jelentkezett-e felsőoktatási intézménybe: igen nem   

Jelenlegi iskola neve, címe: ......................................................................................   

ELÉRT TANULMÁNYI EREDMÉNY 11. ÉV VÉGE 12. FÉLÉV  (amennyiben 

már megvan, akkor 12. ÉV VÉGE)   

Magatartás ....................... ............................... 

Szorgalom ........................ ................................  

Irodalom .......................... ................................  

Nyelvtan .......................... ................................   

Történelem ...................... .................................   

Matematika ...................... ................................   

…………..nyelv .............. ................................   

Szakmai tantárgyak: (csak az új közgazdaság ismeretek ágazati szakmai 

érettségizőknek) 

Statisztika (átlag):……………. ……………….. 

Számvitel (átlag):……………. ………………… 

Pénzügy (átlag):…………….. …………………. 

ÁTLAG: (magatartás és szorgalom nélkül) ……………… ……………….   

  

Jelentkezési határidő: 2019. március 1.   

Pótjelentkezés: 2019. augusztus 31.   

A felvételről az értesítést 2019. április 30-ig küldjük meg!  



   

A jelentkezési lappal együtt megküldendő:   

az alábbi dokumentumok másolatai   

- érettségi bizonyítvány (amennyiben már van, ill. beiratkozáskor leadandó)   

- a 11. év végi bizonyítvány (a kiállító iskola által hitelesítve)   

- a 12. félévi ill. év végi bizonyítvány (a kiállító iskola által hitelesítve)   

- nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben van)   

- meglevő OKJ-s vagy szakmai bizonyítvány   

  

A jelentkezési dokumentumokat egy nagy alakú borítékban, a jelentkező nevének 

feltüntetésével kell leadni személyesen az iskola titkárságán vagy postai úton. Lehetőség 

szerint kérünk 1 db megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot.   

  

A képzés során egy idegen nyelv tanulása kötelező.   

  

Kérjük aláhúzással megjelölni, hogy ha lehetőség van rá, akkor melyik idegen nyelvet 

tanulná.   

  

 angol      német   

  

Annak a leendő 13. évfolyamos tanulónak, aki egyidejűleg felsőfokú oktatási intézménybe is 

jelentkezett legkésőbb 2019. augusztus 20-ig írásban jelentenie kell, ha egyetemi, ill.  

főiskolai felvétele miatt tanulmányait a 2019/2020-as tanévben nem kívánja iskolánkban a 

13. évfolyamon megkezdeni.   

  

A felvételt nyert tanulók előzetes beiratkozása 2019. június 21. (péntek) de. 830 órától 1400 

óráig. Az előzetes beiratkozást a tanuló visszavonhatja, ha egyetemre, főiskolára felvételt 

nyert. A visszavonások, lemondások miatt az osztályok végleges kialakítása és a végleges 

beiratkozás, amely tanulói jogviszonyt eredményez 2019. augusztus 30-án vagy a  

2019/20. tanév első napján lesz.   

  

  

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

 jelentkező aláírása           Szülő, gondviselő aláírása  


