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Adószám:
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: 76/482-698, 06/30-397-2667

JELENTKEZÉSI LAP
A JELENTKEZŐ ADATAI
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely és idő:
Adóazonosító jel:
TAJ szám:
Telefon:
E-mail:
Értesítési cím (lakcím, irányítószám):
):
Van-e a lakcímkártyáján az állandó lakcímén kívül érvényes tartózkodási helye?
 Igen
 Nem
Etnikai kisebbséghez tartozom:

 Igen
 Nem nyilatkozom

 Nem

Gyermekeket eltartó?

 Igen
 Nem nyilatkozom

 Nem

Egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt?

 Igen
 Nem nyilatkozom

 Nem

Munkanélküli háztartásban élő?

 Igen
 Nem nyilatkozom

 Nem

Megváltozott munkaképességű/fogyatékkal élő?

 Igen
 Nem nyilatkozom
Legmagasabb iskolai végzettsége (Kérem X-szel jelölni!):
 ált. iskola 8 osztályánál kevesebb
 befejezett 10 évfolyam
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 Nem

 8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
 szakiskola
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 speciális szakiskola
 felzárkóztató oktatás
 szakmunkásképző iskola
 befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam
 befejezett gimnáziumi 12 évfolyam
 szakközépiskolai érettségi
 gimnáziumi érettségi
 technikumi végzettség
felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma:
 főiskolai diploma
 egyetemi diploma
Áll e tanulói/hallgatói jogviszonyban középiskolával vagy felsőoktatási intézménnyel?
 Igen
 Nem
Részt vesz e ezzel a képzéssel párhuzamosan hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális
kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben?
 Igen
 Nem
Munkajogi státusz (Kérem X-szel jelölni!):
 Alkalmazott
 Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag
 Nyugdíjas
 Tanuló
 Munkanélküli
 Gyesen, gyeden, gyeten lévő
 Munkaképtelen (rokkant)
 Háztartásbeli
 Egyéb inaktív
Jelölje be, mely időszakokban vállalná a képzést (többet is jelölhet):
 hétköznap délelőtt
 hétköznap délután
 hétvégén (szombaton)
 bármely időpont megfelel
Melyik képzésen szeretne részt venni? (A képzések egymásra épülnek, mindkettő bejelölhető, az IKER2
képzéshez előzetes tudás vagy az IKER1 teljesítése szükséges)
 IKER1 (Első lépések a digitális világba) 35 órás
ingyenes képzés

 IKER2 (Önállóan használom az informatikai
eszközömet) 35 órás ingyenes képzés

Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy a képzési programot megismertem, a képzéssel összefüggő tájékoztatást tudomásul
vettem, melyek felvételi ígéretet nem tartalmaznak. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a
valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozatot tevő hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott adatokat a Kecskeméti Szakképzési Centrum
nyilvántartsa és kezelje, de kizárólag a jelen jelentkezési lappal összefüggésben az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.

Kelt:
Vállalom a képzésen való részvételt a képzővel egyeztetett
helyszínen, időpontban és időtartamban:

a jelentkező aláírása
Kitöltés után visszaküldendő
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