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Készségfejlesztő Iskola,
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2230 Gyömrő, Üllő út 26.(Teleki kastély)
Tel./fax: 06/29/332-983
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OM azonosító: 038549

Iktatószám: 387-7/I/39/2018

Tárgy: igényfelmérő

Ügyintéző: Kácsándiné
Tisztelt Érdeklődő!
Intézményünk az Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI esti
rendszerű felnőttoktatás keretében azon fiataloknak és felnőtteknek szeretne segítséget nyújtani, akik a
18. életévüket betöltötték, de általános iskolai tanulmányaikat nem fejezték be vagy a nappali képzésben
részt venni már nem akarnak, és SNI-s besorolásúak. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított
szakértői véleménnyel rendelkeznek.
Tanáraink nagy szakértelemmel, türelemmel segítenek az eredményes vizsgára való felkészülésben. Egy
tanév alatt két osztályfok elvégezhető. A képzés 5-8. évfolyamra terjed ki.
Az oktatás kötött órarend szerint történik, heti három napon, napi öt órában (várhatóan hétfőtől-szerdáig)
15 órától -18:45 óráig. A hiányzásokat szigorúan nyomon kell követnünk, a tanulói jogviszony 20
igazolatlan óra után megszüntethető.
A számonkérés félévi és év végi osztályozó vizsgákon történik, melyeken a vonatkozó jogszabályok
értelmében a Kormányhivatal képviselője is jelen lehet.
A felnőttoktatásban való részvétel ingyenes.
Napjainkban a munkahelyek a törvényi előírásoknak megfelelően kérik az általános iskola 8.
évfolyamának elvégzését igazoló bizonyítványt a további munkaviszony fenntartásához. Sajnos ekkor
derül ki sok esetben, hogy elveszett az általános iskolai bizonyítvány és a másodlat kiállításakor pedig
szembesül a fiatal, hogy nem végezte el mind a nyolc osztályt az általános iskolában.
Ha érint valakit a felnőttoktatás, aki szívesen részt venne rajta, juttassa el hozzánk a jelentkezési lapot,
hogy fel tudjuk mérni 2018. szeptemberében tudunk-e 5.-6. vagy 7.-8. osztályt indítani.
Részvételi szándéka esetén az érintett személy a melléklet jelentkezési lapot töltse ki a pontos adataival
és küldje vissza intézményünk címére.
Gyömrő, 2018.március 21.
Kácsándiné Kottász Katalin
intézményvezető
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JELENTKEZÉSI LAP
Felnőttoktatás (általános iskola)
(Kérjük, a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel töltse ki!)

Név: …………………………………………………………………………………
Születési helye: ……………………………………………………….
Születésének időpontja: …………… év ……………… hó ………… nap
Anyja leánykori neve: ………………………………………………........................
Állampolgársága: ………………………………..
Állandó lakcím irányítószáma: __ __ __ __
Állandó lakcím: ……………………………………………………………..............
Telefonszám: ……………………………………………………
Ideiglenes lakcím irányítószáma: __ __ __ __
Ideiglenes lakcím: ……………………………………………………………...
Telefonszám: ……………………………………………………
Személyi igazolvány száma: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Oktatási azonosító száma: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bizonyítvány száma: ……………………………………………...
A jelentkező foglalkozása: ……………………………………………
Munkahelye neve: …………………………………………………………………………
Munkahelye címe: ………………………………………………………………………….
A jelentkező e-mail címe: ………………………………………………………….
Budapest, 2018. ………………………

…………………………………….
aláírás
(Iskola tölti ki!)

Felvéve a …………………………. osztályba.
Gyömrő, 2018. …………………………..

