
  

 

             1. számú melléklet 
           

TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP 
a 9. évfolyamra történő beiskolázás, illetve a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok  

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA 
 

Beküldési határidő: 2012. december 10. 
Beküldendő a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézmények közül abba az iskolába,  

amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni. 
 

A jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni! 
 
1. A tanuló adatai 

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

a középfokú iskola 9. évfolyamára jelentkezők központi írásbeli 
vizsgája 

  

6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők központi írásbeli vizsgája   

8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők központi írásbeli vizsgája   
Kérjük, a megfelelő cellába elhelyezett x jellel jelezze, hogy mely évfolyamon és mely tárgyból jelentkezik vizsgára az adott intézménybe!  

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

laphoz (kizárólag az NKT. 4. § 3. és 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű tanuló, illetve 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében):* 

 
szülői kérelem:……………………………..db szakértői vélemény:……………………………..db 
 

*Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében a szakértői 
bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye speciális írásbeli vizsgakörülmények biztosítását javasolja (pl. időhosszabbítás, 
segédeszköz, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés), úgy ennek biztosítását a szülőnek írásban kérelmeznie kell annak az iskolának az 
igazgatójától, ahová a tanuló jelentkezési lapját benyújtják. A szülő által írt kérelemhez a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői 
véleményét csatolni kell! A szülő kérelméről 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, fővárosi 
kormányhivatal a központi írásbeli vizsga során adataimat kezelje. 

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

  ………………………….   ………………………… 
 szülő/gondviselő aláírása tanuló aláírása 


