
1. számú melléklet

TANULÓI rnr,nNTKEZESI LAP
a 9. évfolyamra törtéűő beiskolázás, itletve a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok

KözpoNTI ínÁsnnr,l vlzscÁ.lÁna
Beküldési hatáfidő: 2017. december 8.

Beküldendő a kö4lontí írásbelí vízsgát szewező közepískolák közüt abba az ískolába,
amelyíkben a diák afelvételít meg kívánja írnl

A jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni!

1. A tanuló adatai
A tanuló olíatási azonosító száma:

Anyja születéskori neve:

Lakcíme (értesíté§i címe):

Telefonszáma:

2. Atanuló általános iskolájának adatai
OM azonosító kódja:

Neve:

Címe:

3. A kÖzPonti Írásbeli vizsgát az alábbi középfokú iskolában és helyen kívánom teljesíteni:
OM azonosító kódja:

lntéznény neve:

Intéanény cime:

Vizsga típusa vizssa tőrwa
Masyarnvelv Matematika

a középfolai iskola 9. évfolyamára jelentkezők központi írásbeli vizsgája

6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők kö4ponti írásbeli izsgája
8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők kö4qpfi írásbeli vizsgája

KérjÜk, a megfelelő cellába elhelYezett X jellel jelezze, hogy mely évfolyamon és mely tárgyból jelentkezik ínísbeli vizsgára az adott intézrrrénybe!

4. A kÖzPonti Írásbeli Üzsga megszervezésére vonatkozóan az alábbi dokumentumokat csatolom a jelentkezési
IaPhoz (lrnárÓlaga nemzeti közrrevelésröl szóló 201I. éviCXC, törvény 4. § 3. és 25. pontjában meghatárózofi sajátos
nevelési igénli tanulÓ, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartiási nehézséggel mzaO tanulO esetében):*

*AmennYiben a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel kiizdő tanuló esetében a
szakértői véleménY sPeciális Írásbeli vizsgakörülmények biztosíását javasolja (pl. időhosszatbítás,legédeszkőz, az értékelési
rendszer egy részlete alóli felmentés), Úgy ennek biáosítását a szülőnek írásban kérétneznie kell _ a köaponti írásbeli vizsga előtt -
annak az iskolának azigazgatőjátől, ahová a tanuló ínásbeli vizsga jelentkezési lapját benyíli§ák. A szülő áItallrt kérelemhez a
szakértői véleményt csatolni kell! A szüő kérelrnéről az adott irúézmény igazgatda jogosult dönteni.

A táblázatban megielölt tárgyakból központi írásbeli vixgára jelentkezem. Ennek a Tanulói jetentkezésl lapnak az atáírásával
honájárulok ahhoz, hogy a középfoktú oktatásí intézmény és az Oktatási Hivatal a központi írásbeti vizsga során adataimat
kezelje. A személyes adatok kezelése a központi írásbeli vizsga törvényes lefolytatása érdekében sziikséges. A személyes adatok
kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságxól
szóló 20l1. éyi CXII. törvény 2I-22. §-airendelkeznek

Kelt:

szülö aláírása tanuló a|átrása


