
  

1Mivel a határnap nem munkanapra esik, a jelentkezési lap benyújtásának határideje 2011. december 12. 
 

             1. számú melléklet 
           

TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP 
a 9. évfolyamra történı beiskolázás  

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA 
 

Beküldési határidı: 2011. december 10.1 
Beküldendı a központi írásbeli vizsgát szervezı középfokú intézmények közül abba az iskolába,  

amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni. 
 

A jelentkezési lapot nyomtatott nagybetőkkel kell kitölteni! 
 

1. A tanuló adatai 

A tanuló oktatási azonosító száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Neve:   ........................................................................................................... ……………  Neme:   ......................................  
 
Születési helye:   .....................................................................   Születési ideje:   ................................... …….……..………. 
 
Anyja születéskori neve:   .................................................................................  
 
Lakcíme (értesítési címe):   ....................................................................................................................................................  
 
Telefonszáma:   .............................................................................  
 
Szülı vagy gondviselı telefonszáma: ………………………………………………………………………… 

 
2. A tanuló általános iskolájának adatai 

OM azonosító kódja: _ _ _ _ _ _ 
 
Neve:   ....................................................................................................................................................................................  
  
Címe:  ....................................................................................................................................................................................   
 

3. A központi írásbeli vizsgát az alábbi középfokú iskolában és helyen kívánom teljesíteni: 

OM azonosító kódja: _ _ _ _ _ _ 
 
Intézmény vagy telephelyének neve:  ....................................................................................................................................  
 

Intézmény vagy telephelyének címe: .........................................................................................................................  
 

Vizsga típusa Vizsga tárgya 
Magyar nyelv Matematika 

az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú 
iskola 9. évfolyamára jelentkezık központi írásbeli vizsgája 

  

a tehetséggondozó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. 
évfolyamára jelentkezık központi írásbeli vizsgája 

  

Kérjük, a megfelelı cellába elhelyezett x jellel jelezze, hogy mely tárgyból milyen típusú vizsgára jelentkezik az adott intézménybe! Mindkét 
vizsgatípust akkor lehet megjelölni, ha mindkét vizsgatípust megrendezi az adott intézmény. Ellenkezı esetben két különbözı intézménybe 
vizsgatípusonként külön jelentkezési lapot kell küldeni. 

 
4. A központi írásbeli vizsga megszervezésére vonatkozóan az alábbi dokumentumokat csatolom a jelentkezési 

laphoz (kizárólag a Kt. 30. § (9) bekezdésben meghatározott sajátos nevelési igényő tanuló, illetve 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanuló esetében):* 

 
szülıi kérelem:……………………………..db szakértıi vélemény:……………………………..db 
 

*Amennyiben a sajátos nevelési igényő tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanuló esetében a szakértıi és 
rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértıi véleménye speciális írásbeli vizsgakörülmények biztosítását javasolja (pl. 
idıhosszabbítás, segédeszköz, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés), úgy ennek biztosítását a szülınek írásban kérelmeznie kell annak 
az iskolának az igazgatójától, ahová a tanuló jelentkezési lapját benyújtják. A szülı által írt kérelemhez a szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy 
a nevelési tanácsadó szakértıi véleményét csatolni kell! A szülı kérelmérıl az adott intézmény igazgatója jogosult dönteni.  
 
A táblázatban megjelölt tárgyakból központi írásbeli vizsgára jelentkezem. Ennek a Tanulói jelentkezési lapnak az 
aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a középfokú oktatási intézmény, az Oktatási Hivatal és a megyei, fıvárosi 
kormányhivatal a központi írásbeli vizsga során adataimat kezelje. 

 

Kelt: ……………………………………,    …………… év ………………….. hó …….. nap 
 
 

  ………………………….   ………………………… 
 szülı/gondviselı aláírása tanuló aláírása 
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