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2. VÁLTOZAT

1/1 OLDAL

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TÖLTI KI!
Jelentkezés felvételének dátuma és ideje (óra, perc): .....................................................................................................................................................................
Megjegyzés: .......................................................................................................

Rögzítette: ...................................................................................................

KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN TÖLTSE KI A MEZŐKET!
Név: .................................................................................................................

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

Születési név: ...............................................................................................

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

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

Telefonszám: ..........................................................................................

Édesanyja leánykori neve: .......................................................................

E-mail cím: ...............................................................................................

Neme:

Hány évig tanulta az angolt? ................................................

Férfi

Nő

Lesz-e előreláthatóan bármilyen állandó elfoglaltsága szeptembertől, amely érinti a hétköznap délutánokat?
..........................................................................................................................................................................................................................................................
i A jelentkezési lapon közölt adatok alapján fogjuk elkészíteni az Ön
képzéséhez tartozó szerződését, ezért kérjük, pontosan adja meg a kért
információkat, majd aláírásával hitelesítse azokat a lap alján! Az adatokat
a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően szükséges bekérnünk.

Melyik iskolában végezte az előzőt, ill. kezdi a következő tanévet?
............................................................................................................................

A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ (SZÜLŐ) ADATAI:
Név: .................................................................................................................

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

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

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

Édesanyja leánykori neve: .......................................................................

Telefonszám: .........................................................................................

A 2013. évi LXXVII. törvény (felnőttképzési törvény) értelmében az alábbi adatokra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettséggel
rendelkezünk a Központi Statisztikai Hivatal részére. Kérjük, jelölje meg a jelentkezőre vonatkozó állításokat!

Legmagasabb iskolai végzettség:
általános iskola 8 osztályánál kevesebb

szakmunkásképző iskola

technikumi végzettség

befejezett ált. isk. 8 osztály

befejezett szakközépiskolai 12 évf.

felsőoktatási intézményben

befejezett 10 évfolyam

befejezett gimnáziumi 12 évf.

megszerzett oklevél, diploma

szakiskola

szakközépiskolai érettségi

szakirányú felsőfokú végzettség

speciális szakiskola

gimnáziumi érettségi

Munkajogi státusz:
alkalmazott

tanuló, fizetés nélküli gyakornok

GYED/GYES/GYET

vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag

nyugdíjas

Háztartásbeli

munkanélküli

munkaképtelen

Egyéb inaktív

Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy a jelentkező
aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és a 2016/17-es tanévben megkezdi a 7-9. évfolyam valamelyikét.
...................................................................................

aláírás (törv. képviselő)
KÉRJÜK, SEGÍTSE MUNKÁNKAT!
Honnan hallott a Coventry House Nyelviskoláról?

Személyes ajánlás

Google kereső

Plakát/szórólap

Egyéb: .....................................................................
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