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JELENTKEZÉSI LAP
Kereskedő képzés (OKJ száma: 54 341 01)
2018/2019. tanév – NAPPALI TAGOZAT
Jelentkező neve:

_______________________________________________________________

Születési név:

_______________________________________________________________

Tanulói oktatási azonosító száma:
Születési hely, idő:

_______________________________________________________________

Anyja leánykori neve: _______________________________________________________________
Állandó lakcíme:

___________________________________________________

Tartózkodási helye:

___________________________________________________

Telefonszáma:___________________________________________
E-mail címe: ____________________________________________
Melyik iskolában érettségizik/érettségizett: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
1 éves képzésre jelentkezem: ____* olvassa el az 1. pontot
2 éves képzésre jelentkezem: ____* olvassa el a 2. pontot

*A választott helyre tegyen X-et!

FONTOS:
1. Az 1 éves képzést az a tanuló kezdheti meg, aki középfokú tanulmányait kereskedelem
ágazatban folytatta és érettségi bizonyítványa van, vagy vállalja, hogy legkésőbb az októbernovemberi érettségi vizsgaidőszakban megszerzi azt. Ebben az esetben a középfokú
tanulmányokat beszámítjuk. A beszámítást a tanuló kérelmezi az iskola által rendszeresített
nyomtatványon. Az előtanulmányokat a középiskolai bizonyítvány bemutatásával kell igazolni. A
részleteket a bizonyítvány áttekintése során egyeztetni kell.
2. A 2 éves képzést bárki megkezdheti, akinek érettségi bizonyítványa van, vagy vállalja, hogy
legkésőbb az október-novemberi érettségi időszakban megszerzi azt.
A beiratkozás feltétele a középiskolai és az érettségi bizonyítvány bemutatása. Abban az esetben, ha
a tanuló a 2018. tavaszi érettségi vizsgaidőszakban nem tesz sikeres érettségi vizsgát, akkor az őszi
vizsgaidőszak végéig, 2018.11.30-ig kell bemutatni az érettségi bizonyítványt.
A részletekről személyes felvilágosítást adunk. Elérhetőség: Bornemisszáné Kis Ildikó iskolatitkár
347-1071 (kildiko@harsanyi-bp.hu ) Vizkeletiné Gulyás Anikó gyakorlatioktatás-vezető 347-1072
(vizkeletine.aniko@harsanyi-bp.hu).
Nappali tagozaton a tanulmányok folytatásának felső korhatára 25 év (A tanuló attól az évtől
kezdődően, amelyben középfokú iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag
felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.

Kereskedő (nappali) jelentkezési lap a 2018/2019-es tanévre
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Szakmai gyakorlat:
1. A képzés során évközi szakmai gyakorlatot kell teljesíteni, melyet tanulószerződéssel külső
gazdálkodó szervezetnél lehet letölteni. (1 éves képzés esetén heti 12 óra, 2 éves képzés esetén
első évben heti 5 óra, a második évben heti 17,5 óra.)
2. Összefüggő szakmai gyakorlat:
2 éves képzés esetén az első év után nyáron kell 160 óra összefüggő szakmai gyakorlatot
teljesíteni.
A fenti feltételeket megismertem és tudomásul vettem.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy államilag finanszírozott iskolai
rendszerű nappali képzés keretében OKJ-s szakképesítést nem szereztem. Tudomásul veszem,
hogy nappali tagozaton az első szakképesítés megszerzése ingyenes.
Nyilatkozom, hogy a képzés megkezdése esetén egyidejűleg másik államilag támogatott szakmai
képzésben nem veszek részt.

Kelt: ________________________________

_________________________
Jelentkező aláírása

Jelentkezés és beiratkozás folyamatosan, munkanapokon 9-16 óra között.

Kereskedő (nappali) jelentkezési lap a 2018/2019-es tanévre

