Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
OM azonosító: 203055
Tel: 49/542-180 Fax: 49/341-907

TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Szakmai vizsgával rendelkezők érettségi vizsgára való felkészítése
2017/2018 tanév
A jelentkező neve: ...............................…………..........…… , azonosító száma: …..…………..……….
Szül.hely: ……………………………………………………, idő: …………………...………………..
Anyja neve: ..................................…………........ Apja /gondviselője/ neve:............................................
Lakásának pontos címe: ..............................………............................................ Tel: ..............................
Középiskola neve, címe (ahol végzett): ......……................................................…….…....................…........
Szakmai vizsga időpontja: ……………..…….………….………………………………….…………...
Első szakképesítésének azonosító száma, megnevezése: ............................................................
szakmai tanulmányainak kezdete: …………………………………….
vége: …………………………………….

Tanulmányi eredményei:
Közismereti tantárgyi
osztályzatok

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

Kommunikáció-magyar
Társadalomismeret.
Matematika
Természetismeret
....................................nyelv

Választott tagozat:

nappali

esti

Jelentkezési határidő: június 30.
Pótjelentkezés: augusztus 31-ig.

Igényel-e kollégiumi elhelyezést?

…………….

Kelt: 2017..............................................

...................................
tanuló aláírása

.................................
kiskorú jelentkező
esetén szülő aláírása

Tájékoztató
A továbbtanulási szándéknyilatkozat kitöltésének célja, hogy a szakmai vizsgával
rendelkezők érettségi vizsgára való felkészítésének osztályszervezését a fenntartó által
engedélyezett létszám kereteknek megfelelően elvégezhessük.
Kitöltési útmutató:
A személyes adatok kitöltését a személyi okmányokban szereplő adatokkal megegyezően
kérjük kitölteni.
A tanulmányi eredményei táblázatot a szakiskolai bizonyítványok alapján kérjük kitölteni.
A jelölhető tagozatok közül rangsorolja azokat olyan sorrendbe, amely céljainak
legmegfelelőbb. A megjelölt rangsor nem jelent automatikus felvételt az adott tagozatra, mert
a tanulmányi eredmények alapján történik a besorolás. Nappali tagozatra a 16. életévüket
betöltöttek jelentkezhetnek.
További tudnivalók:
A képzés 2 éves. A jelentkezés feltétele szakmai vizsga megléte. A képzés csak nappali
tagozaton indul, a jelentkezők létszámától függően.
A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben gimnázium és szakképző iskola esetén
huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. Gimnáziumban
a nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezhető meg az oktatás, akik nem
kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt
A szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló - közismereti tanulmányainak és teljesített
szakmai követelménymoduljainak beszámításával - folytathatja tanulmányait olyan kétéves
középiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból
készít fel érettségire. A képzés követelményeinek teljesítése egyenértékű a középiskola
befejező évfolyamának elvégzésével.
A szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló kétéves, érettségire történő középiskolai
felkészítését a szakközépiskola tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamán kell megszervezni
azzal, hogy a szakközépiskola a tanulót a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakra a
közismereti kerettantervben a szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamára előírtak
szerint készíti fel.
Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
a) magyar nyelv és irodalom,
b) történelem,
c) matematika,
d) idegen nyelv
Amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi
vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére
középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni.
A tanuló szakmai vizsgával rendelkezők érettségi vizsgára történő felkészítésbe
bekapcsolódhat a szakiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a
tizenegyedik évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi a szakmai
végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a megadott határidőig a szakmai
végzettséget nem szerzi meg.
Felvehető osztálylétszáma: 34 fő

