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Tanulmányi terü
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4 évfoly mi kere ; az e\ső idegen nyelv(ek) a(z) angol

nyelv 11 v; atan i területre egyéb pszichés fejlődési zavarraI

(súl elem- bályozási zavartal) kűzdő,

be; Si, nehé atanulók is jelentkezhetnek;

yi ek, a a magyar nyelvi és a
e

szak egszerzése:

gyermekotthoni isztens, kgondozó,

rehabilitációs nev ozor -nev
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4 évfolyamo s ; szakgimnázium(k e,/ettantery ; az ídegen nyelv( ol

nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi terü éb pszichés varral

(súlyos tanulási, figyelem- vagy ma báIyozási kizdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehé l küzdő tan ezhetnek;

felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga 2 nyelvi és a
matematika központi írásbeli vizsga eredmény egeszsegugy1

alkalmas s ági, p áIy aalkalm as s ági követelményeknek va szükséges;

évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakk és(ek) megszerzése:

egészségügyi asszisztenso fogászati asszisztens, gyakorló ápolóo gyakorló

csecsemő_ és gyermekápolóo gyakorló gyógyszertári asszisztenso gyakorló képi

diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens, gyaliorló ktinikai
laboratóriumi asszisztens, gyakorló mentőápoló, gyakorló szövettani asszisztens,

gyógy- és sportmasszőr

ítés(ek

ek(e,/) a|z)
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Középfokú Intézrrrények Felvételi Információs Rendszere

JELENTKEZESI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos
gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával 

^ 
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tanulói jogviszonyban nem lévő, egyéni jelentkezők számára. LV l O.
. Beküldendő az Oktatási Hivatal honlapján - wrvw.oktatas.hu -

megtalálható ,,KIFrR tanulmányi terület és felvételi tájékoztatő kereső" program vagy
az OM azonosítók ós tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételikhez

a201612017. tanévre című kiadványban megadott postázási címre.

l. A tanuló általános iskolájának adatai: Az adatlapokat nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni!

Az iskola OM azonosítója: (6 számjegyú OM azonosító) 
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Fokozottan ügyelni kell a háromjegyű feladateltátási hely kód és a háromjegyű tanu

Az iskola oM azonosítój", EiÓ]ED.[6Lq] (6 számjegyú OM azonosító)

livatal honlapján
az oM azonosítí

kell

- megtalálható
területek jegyzéke
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*Az elnevezés nrellett felüntetve az ű, iöa, úi

tírtesítési adatok:

lcimzett neve: 
_ 
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Ertesítési e-mail címe:

Ertesítési címe**: i ' ll ]l_ ]i_]

3. A továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola adatait az
,,KIFIR tanulmányi terület és felvételi tátjékoztatő kereső''
a középfokú iskolai felvételihez a 201612017, tanévre című

Oktatási Hivatal jóváhagyási szrá,,rna: Y\F 12707 12015,

A tanulmányi területet meghirdető
feladatellátási hely kódja
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A tanulmányi területet meghirdető A tanqlmányi
feladatellátási hely kódja terület kódja

, ll, ] ._']r-al
i]li l
_ ]___]l

t l-]i- ]

l,]. l

,iilil
. I[j.]
, Il[ l[l

7,

8.

9,

Atanulmányi
terület kódja

,o []._]--"]


