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JELENTKEZÉSI LAP 
Iskolarendszeren belüli, esti munkarendben történő oktatáshoz 

A jelentkező neve: ……………………………………. 

Tanulói azonosító száma:………………………………………………………. 

Szül. hely:………………………………. Születési idő: ……………………………. 

Ország:…………………………….Állampolgársága: …………………………….. 

Születési név: ……………………………………………………………………… 

Anyja leánykori neve: ………………………………………………… 

Állandó lakhely: ……………………………………….(Megye:……………………..) 

Utca, házszám: ………………………………………………….. 

Levelezési cím: ���� …………….……………(Megye:……………) 

Utca, házszám: ……………………………………………………………………. 

Személyi ig.szám: ……………... TAJ szám: ………………….. 

Tel.: ……………………………………… 

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

Legmagasabb iskolai végzettsége:   szakközépiskola érettségi/  gimnáziumi érettségi / 
 szakgimnáziumi érettségi (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Volt-e már intézményünk tanulója iskolarendszeren belüli oktatásban?  
 

 igen  nem 
  
Ha igen, az oktatás megnevezése ………………………………………éve:…………... 
 
Melyik osztályba kéri felvételét? (X-el jelölje be a megfelelőt!) 

 Esti Szakgimnáziumi  Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)  

 Esti Szakgimnáziumi  Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)  

 Esti Szakgimnáziumi  Közművelődési munkatárs 

Adminisztrációs költség:  27 000 Ft / tanév (3x9 000 Ft részletben) 

Képzés választott helyszíne: ………………………………………..  
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A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni az alábbi dokumentumokat:  
- Nyilatkozat szakképesítésről 
- Érettségi bizonyítvány másolata 
- Személyi igazolvány másolata 
- Lakcímkártya másolata 
- TAJ kártya másolata.  

 

 
Nyilatkozat: 

 
1. Hozzájárulok személyes irataimnak lemásolásához, tárolásához. 
2. Az oktatással kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam.  
3. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap a tanulói jogviszony alapjának minősül, így az - 

az oktatás megvalósulása esetén - a tanórán való részvételi kötelezettséget von maga után.  
4. Tudomásul veszem, hogy az oktatás csak megfelelő létszám esetén indul.  
5. Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
6. Tudomásul veszem, hogy az esti felnőttoktatás által TB ellátásra nem vagyok jogosult. 

 

 
Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez 

 
Az Ön által ebben a Jelentkezési lapban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben 
részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek betartásával kezelik, használják fel. Megőrzésük 
időtartama: 5 év. Jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni 
védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított.   
Az adatkezelő az Intézményünk. Tájékoztatjuk, hogy adatai a KIR rendszer (Köznevelés Információs 
Rendszer), az intézmény Fenntartója - Humán- Pszicho 2002 Nonprofit Kft., az intézmény pénzügyi, 
oktatási, marketing ügyintézői, mint adatfeldolgozók részére kerülnek a törvényi előírásnak 
megfelelően összegyűjtésre, tárolásra és továbbításra.   
A részletes adatkezelési tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amelyet elérhet az intézmény 
honlapján.   
 
A fentiek ismeretében hozzájárulok a személyes adataim, irataim másolatának a Rendelet 
rendelkezéseinek betartásával történő kezeléséhez.   
 
Kelt: ………………………… 20........ év ……………………….. hó ……………… nap      
 
                                                                                       ………………………………………..                      

jelentkező aláírása    
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NYILATKOZAT  SZAKKÉPESÍTÉSRŐL 
  
1.* Alulírott ……..……………………………….(szül.:………………………………………………………  
an.: …………………………………………………) Nyilatkozom, hogy nem rendelkezem olyan 
iskolarendszerű oktatás keretében szerzett, államilag elismert szakképesítéssel, amely munkakör betöltésére, 
foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít. 
Az 1. pontban nyilatkozottak alapján tudomásul veszem, hogy a szakképzést ingyenesen vehetem igénybe. 
 

2.*Alulírott ……..…………………………………(szül.:………………………….……………………………  
an.: …………………………………………………) Nyilatkozom, hogy legfeljebb egy államilag elismert 
szakképesítéssel rendelkezem, így a jelenlegi szakképzést ingyenesen vehetem igénybe. 
 

a szakképesítés megnevezése:  …………………………………………………… 

    megszerzésének éve:  ………………………………............................... 
 

3.*Alulírott ……..…………………………………(szül.:………………………………………………….……  
an.: …………………………………………………) Nyilatkozom, hogy az általam választott képzést nem 
vagyok jogosult ingyenesen igénybe venni, mert a következő szakképesítésekkel rendelkezem. 
 

a szakképesítés megnevezése:  …………………………………………………… 

    megszerzésének éve:  ………………………………............................... 

 

a szakképesítés megnevezése:  …………………………………………………… 

    megszerzésének éve:  ………………………………............................... 

 

Ezen nyilatkozatomat a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola 
és Általános Iskola esti munkarendű képzésén folytatott tanulmányaim képzési hozzájárulás megállapításához 
adom. 
 
Nyilatkozatommal együtt kötelezem magam, hogy amennyiben a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, 
Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskolában végzett tanulmányaim alatt 
valamilyen szakképesítést szerzek, azt haladéktalanul bejelentem az iskolának. 
 
Kelt, …………………………….………..… 20….... év ……………………..  hó  ………nap 
 

 
                                                  ………………….…………………… 
*A nem kívánt pontot áthúzással törölje      a jelentkező aláírása 


