ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP - A GINOP – 6.1.2 –
„DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE” elnevezésű programra
(Kérjük, hogy NYOMTATOTT NAGY betűvel szíveskedjen kitölteni.)
Név: _____________________________________________________________________________________
Telefonszám: ________________________ E-mail cím: ___________________________________________

Kérjük, hogy az alábbi kérdésekre aláhúzással válaszoljon a megadott lehetőségek közül
választva!
Milyen időpontokban tudna órákra járni?

délelőtt

Milyen heti intenzitással szeretne tanulni?

kora délután

délután 16:30 után

2x3 vagy 2x2

szombaton

1x6 vagy 1x4

Milyen helyszínen szeretne tanulni? __________________________________
Jelenleg részt vesz-e hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre
irányuló informatikai képzésben?
Igen
Nem
Ha igen, ekkor fejeződik be:______________________
Hátrányos helyzetű-e?

Igen
Nem
(Hátrányos helyzetű a projekt szempontjából: Az, aki
elvégezte az általános iskola nyolc osztályát és legfeljebb alapfokú rész szakképesítésben szerzett bizonyítványt.)

A programba történő regisztrációhoz szükséges egyéb adatok
Ezt a részt abban az esetben kérjük kitölteni, ha képző intézményünket szeretné meghatalmazni a
programba történő regisztrációjával a HIR-ben. Tájékoztatjuk, hogy ez azért szükséges, mert a
regisztrációval kezdeményezi a támogatási összeg igénylését. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal dönt a támogatási összeg odaítéléséről.
Születési név: __________________________________________ Állampolgárság: _____________________
Születési hely: _______________________ Születési idő: ______________ TAJ szám: __________________
Anyja leánykori neve: _______________________________________________________________________
Állandó lakcím: ____________________________________________________________________________
Bejelentett tartózkodási hely: ________________________________________________________________
Kérjük, hogy húzza alá a megfelelő választ:
Legmagasabb iskolai
végzettség
(aláhúzandó)

1.) Általános iskola 8 osztálynál kevesebb
2.) 8 évfolyam elvégzése
3.) Befejezett 10
évfolyam
4.) Szakiskola
5.) Speciális szakiskola
6.) Szakmunkásképző iskola
7.) Befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam 8.) Befejezett gimnáziumi 12 évfolyam
9.) Alapfokú rész-szakképesítés 10.) Szakközépiskolai érettségi
11.) Gimnáziumi érettségi
12.) Technikumi végzettség
13.) Felsőoktatásban szerzett oklevél, diploma

Munkaerő-piaci
státusz (aláhúzandó)

1.) Alkalmazott
2.) Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag
3.) Munkanélküli
4.) Tanuló, fizetés nélküli gyakornok
5.) Nyugdíjas
6.) Munkaképtelen (rokkant)
7.) Gyeden, gyesen, gyeten van
8.) Háztartásbeli
9.) Egyéb inaktív

NYILATKOZATOK
 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a GINOP – 6.1.2-15 - „Digitális szakadék
csökkentése” elnevezésű képzésre történő jelentkezéskor nem állok középiskolával vagy
felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, továbbá nem veszek részt hazai vagy
EU forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben.
 Nyilatkozom, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim pontosan megegyeznek az eredeti
személyes okmányokban lévő adatokkal.

Dátum: _____________________

Aláírás: _______________________________

