
Irinyi János Református Szakgimnázium,  
Szakközépiskola és Diákotthon 

 

 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. E-mail: titkar@irinyi-ref.hu 

 Tel: (06-48) 311-422; Fax: (06-48) 311-763 
 

J E L E N T K E Z É S I  L A P  

szakképző évfolyamra érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre 

(a jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni) 

 
Név:....................................................................................születési név:....................... ............................................ 

Születési hely, idő:......................................................................................................... ............................................. 

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

Állandó lakcím:.............................................................................................................. ............................................. 

Tartózkodási hely (ha van):.................................................................................................. ....................................... 

Gondviselő neve: ………………………………………………………………………………………………........ 

Tanulói azonosító szám:................................................................TAJ szám:............................. ................................ 

Személyi igazolvány szám:..........................................................Adóazonosító:…………………………………… 

Telefonszám:.....................................................e-mail cím:………………………………………………………… 

Az Irinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon a 2017/2018-as tanévben a 13. szakképző 

évfolyamon az alábbi szakmai képzéseket indítja kizárólag nappali tagozaton: 
 

 vegyész technikus (OKJ 54 524 03) 

 pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02)  
 

A képzési idő minden szakmacsoportban 2 tanév. 

Jelentkezési korhatár: 2017. évben betöltött 24. életév. A nappali tagozatos képzésben csak az első szakma 

megszerzése ingyenes. A második szakma ingyenes megszerzése esti tagozaton lehetséges. 

Amennyiben az elsőként választott szakmára nem nyer felvételt, abban az esetben a második sorszámmal megjelölt 

szakképesítésre történik a felvétel. 
 

1. …………………...............................................................................….szakma  

2. ………………...............................................................................…….szakma  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy sajátos nevelési igényű tanuló vagyok.  Igen  Nem 

(A megfelelőt kérjük aláhúzni.) 

Ha igen, kérjük csatolni a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Intézményegységének 

szakértői véleményét. 
 

Alulírott tudomásul veszem, hogy az általam megjelölt szakmára való felvétel tanulmányi eredmény, a fegyelmi 

helyzet, valamint egyes szakmák esetében szóbeli elbeszélgetés alapján történik.  

Emellett szükséges még az orvosi és szakmai alkalmasság. 
 

Alulírott tudomásul veszem, hogy az intézménybe történő felvételem esetén a Magyarországi Református Egyház 

Közoktatási Törvénye 40.§ és 41.§ rám vonatkozó előírásait betartom. 

40.§ A tanuló joga, hogy a krisztusi szeretet jegyében személyére szóló, színvonalas szellemi lelki-testi gondozást 

kapjon, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák. 

41.§ A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa egyháza, hazája és iskolája törvényeit, hagyományait, ünnepeit, 

és mindenkor azokhoz méltóan viselkedjék; szorgalmasan tanuljon; rendszeresen részt vegyen az iskolai és a 

gyülekezeti istentiszteleti alkalmakon; óvja környezetét; tiszteletet, megbecsülést és felelősségérzetet tanúsítson 

egyháza, nemzete és hazája, szülei, nevelői, iskolatársai és az iskola valamennyi dolgozója iránt. 
 

Kazincbarcika, 20.................................. 

 ................................................................................. 

 a jelentkező aláírása 

A Jelentkezési lap leadásának határideje: 2017.08.15. (személyesen, postai úton vagy e-mailban) 

Csatolandó dokumentumok: -    érettségi bizonyítvány fénymásolata, 

- szakmai bizonyítvány fénymásolata (ha már van), 

- önéletrajz, 

- nyilatkozat (jelentkezési lap melléklete) 

Orvosi alkalmassági vizsgálat és beiratkozás: 2017. augusztus 22-én és 23-án. 

Beiratkozáskor fizetendő 1.000,- Ft támogatói díj az Irinyi Református Diáksport Egyesület (IRDE) részére. 

mailto:titkar@irinyi-ref.hu


 

 

 

Orvosi alkalmassági vélemény1 
 

 

 

 

 

A vizsgálat eredménye alapján ………………………..………………………………...…..…… tanuló a túloldalon megjelölt  

 

 

 

1. ……………………………………………….… szakmára  ALKALMAS  NEM ALKALMAS 

 

 

2. …………………………………………….…… szakmára  ALKALMAS  NEM ALKALMAS 

 

 

 

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

 

 

Kelt: ………………………………………… 

 

 

 

 

  ……………………….……………… 

  Dr. Czimre Tamás 

  iskolaorvos 

                                                 
1Vegyész technikus képzésre jelentkezők számára: 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz (családorvos által) az alábbi laborok elvégeztetése szükséges: 

Sebi; Dir.bil; GOT; GPT; ALP; GGT; teljes vérkép; Se Vas; TVKK; vércukor; KN, kreat; vizelet ált. + ül.! 

+ szemészeti lelet - látásélesség - színlátás vizsgálat. 

 

 

 

A laborleletet az orvosi vizsgálatra hozza magával! 
 

 

 

 



 

 

 

N Y I L A T K O Z A T  
szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben résztvevő részéről 

Alulírott, 

Név:  ...........................................................................................................................................   

Születési hely, dátum:  ...............................................................................................................   

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

Lakcím:  .....................................................................................................................................   

 ..................  osztályos tanuló büntetőjogi felelősségem tudatában az Irinyi János Református 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon felé kijelentem, hogy  

- szakképesítéssel, részszakképesítéssel nem rendelkezem;  

 

 

- szakképesítéssel, részszakképesítéssel már rendelkezem: 

 

szakképesítés megnevezése: .......................................................................................................  

intézmény neve: ..........................................................................................................................  

befejezés dátuma: .......................................................................................................................  

(A megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő.) 

Jelen nyilatkozat annak igazolásához szükséges, hogy az érintett az adott képzést ingyenesen, 

térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni (229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 37§ (4)). 

Kelt: Kazincbarcika, 20…………………………. 

 ………………………………………………… 

 jelentkező aláírása 


