Jelentkezési lap érettségit követő szakmai képzésre
SZEMÉLYES ADATOK:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Személyi igazolvány száma:

Adóazonosító száma:

Oktatási azonosító száma:

TAJ száma:

Posta címe:
Telefonszáma:

E-mail címe:

SZAKMAI KÉPZÉS:
Kérem, jelölje meg, hogy mely szakma képzésére jelentkezik! (Fontossági sorrendben, megfelelően
számozva, akár több szakmát is megjelölhet.) A szakmák képzési ideje – előképzettségtől, adott ágazati
képzést lezáró érettségi vizsgától függően – 1 vagy 2 tanév. További tájékoztatás az iskola honlapján
olvasható.



Mezőgazdasági technikus szakképesítés (1 éves képzés mezőgazdaság ismeretek
érettségi vizsgával)
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Mezőgazdasági technikus szakképesítés (2 éves képzés)
Kertésztechnikus szakképesítés (2 éves képzés)

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK:
Felvételi döntés az érettségi osztályzatai alapján történik. Ezért kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolja érettségi bizonyítványának fénymásolatát. Kérem továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos,
mellékelt záradékot kitöltve, ugyancsak csatolja a jelentkezési laphoz! (Intézményünk adatkezelési tájékoztatója honlapunkon olvasható.)
A felvétel feltétele szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat, amelyet iskolánkban augusztus végén végezzük. (Az egészségügyi kizáró okokról felvilágosítás iskolánkban szerezhető.)
Jelentkezés: kérjük, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és mellékleteit 2021. augusztus 06-ig
juttassák el iskolánk titkárságára!
Felvételi értesítés: 2021. augusztus 24-ig. (Az orvosi vizsgálattal és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat ekkor közöljük.)

______________________ 2021. év __________ hónap _____ nap

..................................................
jelentkező aláírása

Záradék
Az adatvédelemmel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet/GDPR) 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó, kötelező
szabályt ír elő az adatkezelők részére minden tagállamban.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján,
a nem az Oktatási Hivatalon keresztül történő felvételi eljárás keretében (pl. rendkívüli,
technikusi jelentkezés) benyújtott jelentkezési lapokat – a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbítja az Agrárminisztérium,
mint fenntartó részére. A fenntartó az adott tanévben indítható osztályok engedélyezése tárgyában meghozott döntését követően – de legkésőbb 2021. október 15-ig –
nyilvántartásából a személyes adatokat törli.
Az intézmény, mint adatkezelő a benyújtott jelentkezési lapokat az iratkezelési szabályzatában meghatározott ideig megőrzi, azt követően selejtezi.
A felvételi eljárás keretében benyújtott személyes adatok az Agrárminisztérium, mint
fenntartó részére történő továbbításához, az adatvédelmi tájékoztatást követően:
hozzájárulok

nem járulok hozzá
(A kívánt rész aláhúzandó.)

______________________ 2021. év __________ hónap _____ nap

..................................................
jelentkező aláírása

