2019/20. tanév
Tisztelt Beiratkozó!
Az 2011. évi CXC. – A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 41.§. - a az intézmények számára
meghatározza, hogy a tanulókról milyen adatokat kell nyilvántartani és kezelni.
A törvényi előírásoknak eleget téve azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy szíveskedjen az alábbi
adatokat pontosan kitöltve megadni.
1. Tanulói alapadatok
Vezetéknév: ...................................................

Keresztnév: .............................................

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

Állampolgárság: ......................................

Személyi igazolvány száma: ..............................................
Közoktatási (OM) azonosító szám:....................................
TAJ szám: ..........................................................................
Adóazonosító száma: ........................................................
Születési hely: ...................................................................
Születési idő: ....................................................................
Állandó lakcím: ...........................................................................................................................
Levelezési cím: ............................................................................................................................
Ideiglenes lakcím: .......................................................................................................................
Elérhetősége telefon: .............................................. e-mail: .......................................................
Iskolai végzettsége:
Melyik iskolában érettségizik:
Az érettségi éve:
Jelentkezett-e felsőoktatási intézménybe:

Igen

Nem

Meglévő szakképesítése, OKJ száma:
A szakképesítés megszerzésének módja: iskolarendszerű képzésben;
iskolarendszeren kívüli képzésben (tanfolyamon)

Számlázási címünk: MSZC 041106 3525 Miskolc, Széchenyi u. 103.*
Számlaszámunk: MÁK 10027006-00335254-00000000* Adószám: 15832056-2-051
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2. Hozzátartozói adatok:
Szülő, gondviselő neve: ............................................................................................................
Családi állapota: ........................................................................................................................
Szülő elérhetősége címe: ………………………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:...............................................
E-mail: ......................................................
Szülő állandó lakcíme: ................................................................................................................
Eltartottak száma: ......................................................................................................................
3. Nyelvtudás
Tanult nyelv:
.............................................................................
Választott nyelv: angol / német
4.Tanuló körülményei:
- szülőkkel együtt él
- állami neveltetés
- elvált szülő gyermeke
- nevelő szülőnél elhelyezett
- hátrányos helyzetű (jegyző által kiadott igazolás csatolását kérjük)
- halmozottan hátrányos helyzetű-(jegyző által kiadott igazolás csatolását kérjük)
- egyéb ………………………………………………………………………………….

Alulírott nyilatkozom, hogy:
1. rendelkezem az oktatás elkezdéséhez szükséges bemeneti feltételekkel;
2. a képzésben való részvételemmel párhuzamosan egyéb, iskolarendszerű, államilag támogatott,
OKJ-ban szereplő szakképesítés képzésében nem veszek részt, valamint élő tanulószerződéssel nem
rendelkezem.
Alulírott kijelentem és egyben hozzájárulok ahhoz, hogy fenti adatainkat (személyi igazolvány és
lakcímkártya fénymásolata) a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája nyilvántartsa és kezelje a törvényben meghatározott előírásoknak megfelelően,
továbbá az iskolai rendezvények kapcsán alkalomszerűen rólam készült fénykép és videófelvétel az
iskola honlapján, illetve facebook oldalán közzétételre kerüljön.

Kelt. …………………………….. 2019. ……………………..

………………………………………………………
tanuló aláírása
tanuló neve olvashatóan: ……………………………………………
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