
JELENTKEZÉSI LAP PÓTFELVÉTELIRE 2018 
RENDKIVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS 2018. MÁJUS 2 – 15. 

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, 

Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolába, 9., 1/9. évfolyamaira 
 

1. A tanuló általános iskolájának adatai: 

OM azonosítója:  

Neve:  

 

Címe:  
 

2. A tanuló adatai: 

Neve:  

Tanuló azonosító száma:  
Születési helye:  
Születési ideje:  
TAJ száma:  
Telefonszáma:  
Állampolgársága  
Anyja születéskori neve:  

Lakcíme:  

Értesítési címe:  
 

3. A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE, ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

KÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA adatai: 

OM azonosító: 200446  

Név: Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhely: 4235 Biri, Mező u. 21. 

Telefon/fax: 42/263-137 
 

 

Tanulmányi területek: 

A választott szakirányt kérjük a kód bekarikázásával vagy aláhúzással jelölni! 
 

1 4 évfolyamos; gimnázium 

2 4 évfolyamos; gimnázium, megj.: katonai alapismeretek oktatása 

3 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) 

német nyelv, a második idegen nyelv a(z) lovári nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 

kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: kőműves 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló dokumentumok csatolása kötelező a következők szerint:  

1) tüdőszűrő 

2) egészségügyi alkalmasság 

3) térség- mélységlátás vizsgálat 

4) hallásvizsgálat, hallásgörbével 

4 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) 

német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a 

szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: eladó 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló dokumentumok csatolása kötelező a következők szerint:  

1) tüdőszűrő 

2) egészségügyi alkalmasság 



6 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) 

német nyelv, a második idegen nyelv a(z) lovári nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) 

után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: szakács 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló dokumentumok csatolása kötelező a következők szerint:  

1) tüdőszűrő 

2) egészségügyi alkalmasság 

5 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) 

német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése:: fogadós 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló dokumentumok csatolása kötelező a következők szerint:  

1) tüdőszűrő 

2) egészségügyi alkalmasság 
 

4. Szülőkre vonatkozó adatok: 

 

Apa neve:  

Apa címe:  

Apa telefonszáma:  

 

Anya születési neve:  

Anya címe:  

Anya telefonszáma:  

 

5. Idegen nyelvek, amiket tanulni kíván (Aláhúzással jelölje!): angol,     német,  lovári,   orosz 
 

6. Tanulmányi eredmények: 

Évfolyam 6. 7. 8. 

Tantárgy Tanév végén Félévkor 

Magyar nyelv    

Irodalom    

Idegen nyelv    

Matematika    

Történelem    

Informatika    

 

Kelt:  
 

…………………………………..  ………………………………………… 

Tanuló *      Szülő/Gondviselő* 

 

………………………………………… 

Szülő/Gondviselő* 

* Aláírás nélkül a jelentkezési lap érvénytelen! 

A jelentkezési lapot és a szakképzésre történő jelentkezéshez előírt további dokumentumokat 

postán kérjük megküldeni az intézménybe! 


