Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája
Kollégiuma és Általános Művelődési Központja
Cím: 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D. OM: 203051
Tel./Fax: 99/537-162; web: www.porpaczy.hu, e-mail: porpaczy@porpaczy.hu
Soproni Szakképzési Centrum címe: 9400 Sopron, Virágoskert utca 7. Iskolánk kódja: 082105

Jelentkezési lap 2020.
Felnőttképzés
Név: …………………………………………………Anyja neve: …………………………………...
Születési helye és ideje: ..........................................................................................................................
TAJ szám: ……………………….. Adóazonosító jel: .......................................................................
Mobil szám: ……………………….. E-mail cím: ……………………………………………………
Lakcím: irsz.: ………….helység: ……………….………………… közterület neve ………………..
……………………………….. házszám……………emelet, ajtó stb: ………………………………..
Értesítési cím: (Kitöltendő, amennyiben eltér az állandó lakcímtől!) irsz.: …..…….
helység:
……………….………… közterület neve ………………..… házszám……emelet, ajtó stb: ……….
Legmagasabb iskolai végzettség: érettségi – szakmai végzettség (iskolarendszerben) –
egyéb…………………………………………………..
(a megfelelő aláhúzandó)
Szakképesítés megnevezése: ..................................................................................................................
Bizonyítvány száma: ..............................................................................................................................
Képző intézmény: ...................................................................................................................................
Milyen képzés(ek)re jelentkezik? (Elsősorban: 1-es számmal jelölje! Másodsorban: 2-es, és 3-as
számmal jelölje!)
Szakképesítés

Szám

Érettségi vizsgára felkészítő. A jelentkezéshez a 16. életév betöltése, valamint
iskolarendszerű nappali képzésben megszerzett szakmunkás-bizonyítvány szükséges!
Turisztikai technikus 5 1015 23 07 Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
A szakma szakirányai *:
• Idegenvezető,
• Turisztikai szervező
Kertésztechnikus 5 0812 17 06 Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
A szakma szakmairányai *:
• Dísznövénytermesztő, virágkötő;
• Gyógynövénytermesztő;
• Gyümölcstermesztő;
• Parképítő és –fenntartó;
• Zöldségtermesztő
Gazda: 4 0811 17 04 Jelentkezés feltétele: Általános iskolai bizonyítvány
Növénytermesztő, Aranykalászos gazda részszakma

Dátum:…………………………….
…………………………………………
Jelentkező aláírása
* A megfelelő szakmairány kérjük húzza alá
Tájékoztatók:
Érettségi két év alatt: Az érettségi 20%-a (az 5. szakmai tárgy) már a beiratkozáskor a kezedben van, csak a négy érettségi
tárgyat kell tanulnod!!! (matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv).
Turisztika technikus valamint Kertész technikus : Állami támogatás ( az első két szakképzés megszerzése ingyenes!).
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány. Időtartam: 2 év. Előző végzettségek beszámítása lehetéséges. Felnőttképzési
formában, esti munkarend szerint (heti 2 nap , vagy heti 1 nap iskola és kihelyezett gyakorlat). Törvényi feltételek alapján:
diákigazolvány, családi pótlék!
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