
ADATLAP
 A KIR ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

Intézmény: ……………………………………

Tagintézmény:……………………………….

Tisztelt Munkavállaló!

Amennyiben az Ön adatai nem szerepelnek a KIR nyilv ántartásban, illetve, ha csak a SZILTOP 
Nonprofit Kft által fenntartott intézményben lesz f oglalkoztatva, kérjük az itt található adatlap pont os 
kitöltését.

Személyes adatok

Vezetéknév előtaggal (pl.dr.ifj.stb.):…………………………………………………………………………………

Keresztnév:……………………………………………………………………………………………………………

Születési név:…………………………………………………………………………………………………………

Születési idő:………………………………………………………………………………………………………….

Születési ország:……………………………………………………………………………………………………..

Születési hely:…………………………………………………………………………………………………………

Anyja neve  előtaggal (pl.dr.):………………………………………………………………………………………..

Állampolgárságok:…………………………………………………………………………………………………….

Telefonszám :…………………………………………………………………………………………………………

E-mail cím (minden esetben töltsék ki):………………………………………………………………………

Oktatási azonosítószám:………………………………………………………………………………………..…..

Legmagasabb végzettség:  egyetem vagy főiskola   a megfelelő részt kérjük aláhúzni.

Szakmai gyakorlat éveinek száma: …………………………………………………………………………..

Besorolási fokozat:………………………………………………………………………………………………...

Besorolás dátuma:…………………………………………………………………………………………………

Érettségi vizsgaelnöki igazolás száma:……………………………………………………………………….

Akadémiai tagság:    igen     nem     a megfelelő részt kérjük aláhúzni.

Köznevelési szakért ői igazolás száma:………………………………………………………………………..

Okmányok

Okmány típusa (Pedagógus igazolvány)

Okmány száma:……………………………………………………………………………………………………..

Okmány kiállítás dátuma:…………………………………………………………………………………………

Okmány lejárat dátuma:…………………………………………………………………………………………..
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Állandó lakcím

Ország:………………………………………………………………

Település:……………………………………………………………

Irányítószám:………………………………………………………..

Közterület neve:…………………………………………………….

Közterület jellege (utca, út, körút stb.):………………………….

Házszám:……………………emelet, ajtó:………………………..

Tartózkodási hely, ha nem egyezik az állandó lakcím mel:

Ország:………………………………………………………………

Település:……………………………………………………………

Irányítószám:………………………………………………………..

Közterület neve:…………………………………………………….

Közterület jellege (utca, út, körút stb.):………………………….

Házszám:……………………emelet, ajtó:………………………..

Szakképzettségek

Végzettségi szint (pl. főiskola, egyetem, mesterfokozat MSc stb.):………………………………….

Pedagógus szakképzettség:   igen      nem      a megfelelő részt kérjük aláhúzni.

Szakképzettség típusa (pl. középiskolai tanár, tanító, gyógypedagógus stb.):……………………………….

Szakképzettség megnevezése (az igazoló oklevélben szereplő végzettség pontos megnevezése):

………………………………………………………………………………………………………………………….

Oklevélszám:…………………………………………………………………………………………………………..

Hazai felsőoktatási intézmény pontos neve:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Külföldi felsőoktatási intézmény neve:……………………………………………………………………………..

Megszerzés dátuma:…………………………………………………………………………………………………

Pedagógus szakvizsgával egyenértékű-e:    igen      nem
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Szakképzettségek

Végzettségi szint (pl. főiskola, egyetem, mesterfokozat MSc stb.):………………………………….

Pedagógus szakképzettség:   igen      nem      a megfelelő részt kérjük aláhúzni.

Szakképzettség típusa (pl. középiskolai tanár, tanító, gyógypedagógus stb.):……………………………….

Szakképzettség megnevezése (az igazoló oklevélben szereplő végzettség pontos megnevezése):

………………………………………………………………………………………………………………………….

Oklevélszám:…………………………………………………………………………………………………………..

Hazai felsőoktatási intézmény pontos neve:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Külföldi felsőoktatási intézmény neve:……………………………………………………………………………..

Megszerzés dátuma:…………………………………………………………………………………………………

Pedagógus szakvizsgával egyenértékű-e:    igen      nem

Tudományos fokozat

Megnevezés (az oklevélben szereplő megnevezés):………………………………..…………………………..

Fokozat szintje: MAT doktora, doktor (PHD), mester (DLA), tudomány(o k) kandidátusa  a megfeleő 
részt kérjük aláhúzni.

Megszerzés dátuma:…………………………………………………………………………………………………

Pedagógus szakvizsgával egyenértékű:    igen     nem

Pedagógus szakvizsga

Szakirány:……………………………………………………………………………………………………………..

Okirat száma:…………………………………………………………………………………………………………

Megszerzés dátuma:…………………………………………………………………………………………………

Intézmény, ahol a képesítést megszerezte:……………………………………………………………………….

Egyéb továbbképzés

Megnevezés:………………………………………………………………………………………………………….

Oklevél száma:………………………………………………………………………………………………………..

Megszerzés dátuma:…………………………………………………………………………………………………

Az adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:…………………………………….

Aláírás:…………………………………
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