Tisztelt Felvételiző!
A felvételi folyamat következő állomásához értünk.
A kifogástalan életvitel ellenőrzés megrendelését akkor tudjuk kezdeményezni, ha az alábbiakban leírtaknak
megfelelően kitöltött adatlap, nyilatkozatok és önéletrajz beérkezik a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába.
Azok a felvételizők is készítsék el és küldjék be, akiknek az orvosi vagy pszichológiai alkalmassági vizsgálatuk
nem sikerült, de élni kívánnak a fellebbezési jogukkal.
1. Önéletrajz (1 db): (a korábban beküldött önéletrajz a jelentkezési egységcsomag része volt, most másikat kérünk)


o




Kb. 1-1,5 oldal, amely tartalmazza:
a jelentkező, illetve szülei, testvérei nevét, személyes adatait, lakóhelyét,
jelenlegi
foglalkozását,
a jelentkező eddigi életútját (hol született, hol lakott eddig, milyen iskolákba járt, milyen
végzettséget szerzett, milyen munkaköröket töltött be eddig),
egyéb, amit a jelentkező fontosnak tart magáról (hobbi, sport, nyelvtudás, érdeklődési kör,
szabadidő eltöltése, stb.).

2. Adatlap (kitöltve):

o

4 oldalas adatlap, amelyet kézzel, olvashatóan (lehetőleg nyomtatott betűkkel) kell kitölteni





I. pont személyes adatok. Értelemszerűen a személyes adatokat kell beírni.
II. pont családi állapot. Szintén értelemszerűen kell kitölteni.
III. pont közös háztartásban élők adatai. Ide kell sorolni, azt a rokont, barátot, barátnőt, akivel
közös háztartásban él.
IV. pont korábbi munkahelyeire (iskoláira) vonatkozó adatok (5 évre visszamenőleg).
Munkahely neve, munkaköre. Kezdetéhez és végéhez, napra pontos dátum kell! Csak az év
megjelölése hibás kitöltést eredményez! Nincs a kérdések között, de minden egyes
munkahelynél fel kell tüntetni egy kontaktszemély nevét és telefonszámát. (Munkahelyi vezető,
kolléga, vagy iskolánál osztályfőnök neve az iskola telefonszáma, stb.).
Amennyiben az elmúlt 5 évben iskolába járt, akkor az iskolát, iskolákat kell feltüntetni.
V. pont gazdasági érdekeltség. Ha valamilyen vállalkozásban, cégben érdekeltsége van.
Kültag, beltag, illetve ide kell feltüntetni azt is, ha őstermelő.
VI. pont jövedelem, vagyon. A kitöltéstől visszaszámolt egy évet kell figyelembe venni. Meg
kell adni a jelentkező átlagos jövedelmet, melybe az ösztöndíj is beleszámít. Ha a jelentkezőnek
iskola idő alatt, akár nyáron, is volt munkája, azt is fel kell tüntetni.
VII. pont: büntetés, szabálysértés. Fontos! Minden jogsértést fel kell tüntetni!
VIII. pont: szabadidő: Értelemszerűen, a szabadidő eltöltésére vonatkozó információkat kell
beírni.








Fontos! Ne legyen olyan sor vagy kérdés, ahová a jelentkező nem ír semmit. Mindenre
reagáljon valamit, ha mást nem húzza ki, írjon nemet!
A jelentkezőnek az adatlap minden oldalát alá kell írnia!
3. Nyilatkozat(ok):


A jelentkezővel közös háztartásban élő, valamennyi nagykorú személynek külön-külön lapon kell
nyilatkozni!

Be kell küldeni 2018. április 30-ig!
A fent leírtaknak megfelelően elkészített, kitöltött:
 1 db önéletrajz kézzel írva,
 1 db biztonsági adatlap (4 oldalas) kitöltve, aláírva,
 x db (a jelentkezővel közös háztartásban élő, nagykorú személyek
számával megegyező) nyilatkozat kitöltve, aláírva.
A borítékot az alábbiak szerint címezzék:
„Eredeti címen kézbesítendő!”
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium
6728 Szeged, Bajai út 14.

