A Digit6lis Kdz6piskola20}3. szeptenrberdt6l miikiidik B.-A.-2. megye terlilet6n. Azint9m&y illeWe

a

program c6lja a megye halmozottan hdtanyos helyzehi lakosai szfmdra biztositani a tanulAsi lehetds6get
lak6kdrnyezet0kben vagy annak k6zel6ben. A Digitflis Kiiz6piskoldban gimnriziumi (4 6ves) oktatrfis

folyik a Faldes Ferenc Gimndzium Esti tagozatdnak Pedag6giai Programja alapjdn.
A Digit6lis Kdzepiskola c6lja a hagyomrinyos koz6piskolai oktatasb6l kimarad6k 6retts6gihez juttat6sa.

Azok sziirnara jdtt l6ne, akikben megvan a kepessdg, a fogad6k€szs6g 6s a sz6nd6k arr4 hogy
le5retlsflgSzzenelg de h6h4nyos helyzetiik, myaBr, csal6di vagy p6ld6ul kdzleked6si neh6zs6geik miatt a

hagyomanyos stnrktru6ban

srre

volt

nem

vagy

nem

lenne

m6djuk.

Ez az innovativ k6pz6s Internet segits6g6vel megval6sul6, saj6tos iskolarendszerfi t6voktat6si modellel
biztositja hatlgat6inak az'oktat6st. A tak6helyhez kdzeli Digitalis Kiiz€piskola Kisters6gi Ktizponliban
kertilnek megtartasra a szerndlyes konzult6ci6k (hdromhetente, szombatonk€nt).

Kist6rs6gi Oktat{si Kdzpontok:

o
o
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Miskolc
Tiszafivdros
Taktaszada
Encs

Mezdk0vesd

A tanultis t6bbi r6sz6t online, ofrhondbao tudja teljesiteni

A

a

tanul6 saj6t maga 6ltal beosztott id6ben.

12. dvfolyam befejezese ut6n 6rettsdgi vizsga tehet6, amely lehet6s6get biztosit ftliskolai, egyetemi

tanulmdnyok folyatr{sara, illetve

uz

6retts6gihez

ktitdtt

szakk6pz6sek megszerz€s6re.
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Digit6lis Kdz6plskola
3515 Mfskolc-Egyetemvdros, Pt.t

tapasztalatok azt

24,

I

bizonftjfk, hogy

Fax: (46) 555-247
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I .CENTER

Nonprofit Kft.

Internet: http://www.innocenter,hu I E-mail: Info@lnnocenter.hu

az iskola sikeresen mtikrjdik, jelenleg 9., 10., 11. 6s 12. dvfolyammal.

Az id6n dretts6gizik a Digitdlis Kiiz6piskola tizeneryedik v6gz6s 6vfolyama!

A Digittilis Kdzipiskokiba jele ntkezls felt6telei:

-

{ltalinos iskolai 8. osztrilyos vdgbizonyitvdny,
ha rendelkezik mar

szaknunk{s bizonyltvrf,nnyal, akkor 10. 6vfolyamon kezdheti meg tanulmrinyait

(AMENNYIBEN! az eI6z6 iskol6ban nern tanult minden tant6rgyat, a 9. 6vfolyam kdvetelm6nyeib6l
okt6ber l5-ig osztrllyoz6 uzsgiltkell tennie, s ezt Nyilatkozattalkell vrillalnia!),

-

szakkdz6piskolai bizonyitvfnnyal a
esetben is okt6ber

//.

dvfolyamot vagy 12. dvfblyamot kezdheti meg (DE! ez

l5-ig kiildnbdzeti vizsga teend6, ha nern tanult minden addigtanltott tantdrgyat, s

ezt Nyilatkozattal kell v611alnia ! ),

-

csak tandv elejdig (szepternberig) van felv6tel (6v kozbeni felv6telre/6ff6telre nincs m6d a sajitos
oktat6si forma miatt)!,

-

minimum betiittiitt 16. 6let6v (mivel feln6ttk6pz6sr6l van sz6!),
\niletrcijz.

A Digit6lis Kcizdpiskola 20l8l20t9-es tandvre is vfrja a tovibbtanulni v6gy6 hallgat6k
Jeientkez6si lap bektild€si hat6rideje: legkdsdbb 2018. jfnius 30-ig.

-

jelentkezdset.

Beiratkoz6s id6nontja: 2018. jrflius l0-6n (keilden) 9.00-16.00-ig, a Fdldes Ferenc Gimnriziuarban

(Miskolc, Kelernen Did6k utca 5.).
P6tbeiratkozrf,s:

-

2018. augusztusfban lesz, Fdldes Ferenc Gimn6zlum (Miskolc, Kele,men Diddk utca 5.)
szillrsdges iratok: szem6lyigazolv{ny,
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Jelentkez6si la o letdlthetd

I

ai

lakcimkdrtya, TAJ

k6fia,

el6z6 bizonyitvfnyok (6ltalanos

).

: www. di -citali skozepi skola.hu

oldalr6l.

Az iskoldban didklgazolvdny ig1nyelhet6, mely utaz6si kedvezm6nyt nyfjt

a

lak6hely 6s az iskola kdzdtt.

Miskolc, 2018. m6jus 22.
Udvdzlettel:
Veres Pril
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Digit6lis Ktiz6piskola
www.digitatlskozeplskota.
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DIGITALIS KOZfPISKOLA
JELENTKEZESI LAP
Nagy nyomtatott bettikkel, olvashat6an kdrjtik kitdltenil

Ndv:
Sztiletdsi ndv:
SzUletdsi hely (v6ros, megye):.

Sziilet€si id6:

mlr

TAJ sz6m:
Allampolgrirsilga:
Anyanyelve: .....,

Anyja le{urykori neve: ........,
A I land6

lakcim (irrinyft6sz6m

is ! ) :...........,

Tart6zkod4si hely:
Telefonszdm:. .. . ...

E-mail cfm : .....,.....
Iskolai vdgzettsdg:
Tanul6i azonosft6 sz6m (amennyiben van):
H:inyadik dvfolyam ra jel entkezik?
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Sz6mitdstechnikai ism eretek:
J

6rt-e

mir koz€pi

sko l6ba
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Tanul6j a-e valam ilyen iskokinak jelenleg?

Ha igen, az iskola neve ds cfme:
i

i
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Diglt6lls K6z6piskola
www. digitaliskozepiskola. hu

Melyik Kistdrs6gi Oktat6si Ktizpontban szeretrd tlurulmilnyait folytatni?
Kdrem, karikazza be a sorszdmdt!

l.

Encs, V6ci Mihdly Gimniizium ds Szakkdzdpisk.ola

2. Tisza rijvfiros, Szerencsi Sza}kepz6si Centrum, Brassai Sfmuel
3. Miskolc, Fdldes Ferenc Gimndzium
4. Mezdkdvesd,
5. Taktaszada

Szakkepz6 Iskol6j

a

Szdchenyi Istvdn Katolikus Szakk6pz6 Iskola

Jelentkez6 al{ir6sa

Bekiild6si hat6rid6: folyamatos, legk6sdbb 2018. jrrinius 30., a k<ivetkez6 cirnre:
INNOCENTER Nonprofi t Kft ,, 3 5 I 5 M i skolc-Egyetemv6ros, Pf.:24.
Inform6ci6: INNOCENTER Nonprofit Kft..
tef.:461555-210, fax: 46/555-247, e-mail: digitaliskozepiskola@innocenter.hu

Mell6kletk6nt csatolni kell a Jelentkez6si laphoz:

r.

Iskofai vdgzettsdget igazol6 okirat(ok)
m6solata

2.
A

-

dv vdgi jegyeket tartalmazd bizonyftvdny(ok)

-

Szem6lyi igazolvfny, lakcimk6rtya, TAJ k6rtya fdnyndsolata!

Di gi t6li s Kdzdpi skol 6ba i el entkezds fetr6tetei :

- minimun betiilttitt 16.6let6v.
- 6ltaldnos iskolai 8. osztdlyos v6gbizonyitvdny,
- ha rendelkezik m6r szakmunkfs bizonyftvinnyal, akkor 10. dvlblyamon

kezdheti meg tanulm6nyait

(AMENI\TYIBEN! az el6zd iskoldban nem tanult minden l:antArgyat, a 9. 6vfolyam k0vetehn6nyeib6l
okt6ber I 5-ig osztflyoz6 vizsgit kell tennie, s ezt Nyilatkozattal kell vdllalnia!),

-

szakkiiz€piskolai bizonyitvdnnyal a I I .dvfolyamot vagy 12.6vfolyamot kezdheti meg (DE! ez esetben is
okt6ber 17-ig kiiltinb6zeti vizsga teend6, ha nem tanult minden addig tanltott tant6rgyat, s ezt Nyilatkozattal
kell v6llalnia!),

-

csah tandv elejCig (szeptemberig) van felv6tel (€v kcizbeni felv6telre/6tvetelre nincs m6d a
oktat6si forma miatt)!
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Diglt6lis K6z6piskola
www. dlgltatlskozepiskola. hu

ADATKEZELE SI HOZZ A,J ART]LA

S

Onkdntesen hozzitiirulok ahhoz, hogy az INNOCENTIiR Nonprofit Kft. (cim: 3515 Miskolc,

Egyetem u. 7., telefon: *36 (46) 555-210, e-mail: inllo@innocenter.hu), mint adatkezel1 a

jelen jelentkezds sor6n megadott szemdlyes adiataimat, es

a jelen adatkezeldsi

hozzdiitrulitsomat a Digit6lis K6zdpiskola programra val6 jelentkez€s 6rdekdben kezelje,
to

vrlbb 6 ad at fel

d o Igo

zdsr a ad atfe I do I g oz6nak 6tadj a.

Tudomilsul veszem, hogy az adatkezeles az dnkdntes hozzdjarvl6somon alapul 6s a
jelentkezds lebonyolit6s6hoz sztlksdges ideig tart, siikeres felv6telemet k<ivet6en pedig
szem6lyes adataim tovdbbi kezel6sdr6l k6s6bb rendlelkezem. Tudom6sul veszem, hogy
jogosult vagyok az adatkezelltll az adatkezel6srdl tfujlkoztatfst kerni, ellene ttltakozni, az
adataim helyesbitdsdt, tOrldsdt, zixol6s6t kdrni, tovdbbd jogaim megs6rt6se esetdn a Nemzeti

Adatvddelmi

6s

kezdern enyezhetek,

iI

Inform6ci6szabadsdg Hat6sdlgnril (www.naih.hu) vizsg6latot
letv e bir6s6ghoz fordulhatok.

Kelt:

Jelentkez6 alfilrtsa

