2018/2019 tanév

Tájékoztató a 2018/2019. tanévre
Az érettségiző vagy érettségizett jelentkezők 54 815 01 fodrász illetve 54 815 02 kozmetikus
szakmai képzésre történő felvételről
A jelentkezés módja:
A jelentkezést iskolánk által készített formanyomtatványon lehet beadni. Beszerezhető az iskola
honlapjáról vagy portáján 2017 decemberétől.
Minden olyan tanuló, aki a 2018. májusban kezdődő érettségi vizsgára jelentkezik, a jelentkezési lapját
a gondviselőjének és a jelenlegi osztályfőnöknek is alá kell írnia, utóbbinak hitelességét körbélyegzővel
igazolja a jelenlegi iskolája.
Az előző években végzetteknek az érettségi bizonyítvány fénymásolatát kérjük a jelentkezési laphoz
csatolni.

A jelentkezési lapot postai úton beküldhetik, vagy iskolánk portáján leadhatják.
Beküldési határidő: 2018. február 15.
I. pótjelentkezés határideje: 2018. május 30.
II. pótjelentkezés határideje: 2018. augusztus 10.
A jelentkezés feltételei:
Jelentkezhet minden érettségizett 18-25 év közötti fiatal, aki: budapesti vagy Pest megyei bejelentett
lakcímmel vagy kollégiumi elhelyezéssel rendelkezik és első államilag finanszírozott szakmáját szerzi.
25 éves kor alatt az elméleti és a gyakorlati oktatás ingyenes. (25 éves kor alattinak az tekinthető, aki
2018. december 31-ig nem töltötte be a 25. életévét)
25 év felett és/vagy OKJ-s másodszakma esetén a képzés csak felnőttoktatás kereteiben folytatható ingyenesen iskolánkban
esti munkarend szerint! Jelentkezési lapja letölthető: http://www.bkszc.hu

A jelentkezést követően a jelentkezőnek egészségügyi vizsgálaton kell megfelelnie. E vizsgálat
időpontjáról az iskola a jelentkezőket tanulói azonosítószámuk alapján a honlapján értesíti.
(www.sisy.hu). A vizsgálat helye: BKSzC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma, 1203
Budapest, Kossuth L. u. 35.
A képzés formái: iskolarendszerű, nappali munkarend szerinti oktatás
A képzés kettő éves.
Viszontlátásra iskolánkban:
Farkas Magdolna
tagintézmény-vezető s.k.

25 év alatti-nappalis

2018/2019 tanév

Jelentkezési lap szakmára
érettségizőknek vagy érettségizetteknek
Név*:………………………………………………állampolgársága*: ………………………
Tanulói azonosító száma (TASZ)*:…………………………………………………………
Anyja neve*: …………………………………………….…………………………………….
Születési helye, ideje*: ………………………………..……………………………………..
Állandó lakcím, irányítószámmal*: …….……….…………………………………………..
Levelezési cím*: ………………..……………………………………………………………..
Telefon és e-mail cím*:………………………………………………………………………..
Középiskolájának neve*:

…………………………………………………………………..

Címe*:

…………………………………………………………………..

Tanult idegen nyelv*: ………………….

Szakképzettsége*:

van

nincs /értelemszerűen aláhúzni/

Ha van, a szakképzettség(ek) pontos megnevezése*:
1. ………………………………………… OKJ száma: …………………………………….
2. ………………………………………… OKJ száma: …………………………………….
A választott szakma*:

/fontos aláhúzni!/

54 815 01
fodrász

54 815 02
kozmetikus

…………………………………
szülő/gondviselő**
aláírása

……………………………….……
jelenlegi osztályfőnöke**
aláírása

…………………………………
tanuló
aláírása*

……………………………………
az iskola körbélyegzője**

Ha nem az idén végez, akkor mikor végezte a középiskolát?*
………………………………………………………………………………………….
A *-gal megjelölt adatokat kérjük pontosan kitölteni!
**
A -gal megjelölt adatokat az érettségivel rendelkezőknek nem kell kitölteni!
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