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JELENTKEZÉSI LAP OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA
Tájékoztatjuk az osztályozóvizsgázni szándékozókat, hogy az osztályozóvizsgán való részvétel feltétele
a jelentkezési lap leadása. Osztályozóvizsgára csak az bocsátható, aki osztályozóvizsgára jelentkezik. Az
osztályozóvizsgákkal kapcsolatosan jelezzük, hogy előrehozott érettségi vizsgát tenni idegen nyelv és
informatika tárgyakból lehetséges, illetve azon tantárgyakból, amelyeknek tanítása a 10. évfolyammal lezárult
(a 100/1997.(VI.13) 2020.02.15-től érvényes rendeletmódosítás szerint). Ha a jelentkező nem nagykorú, a
jelentkezéshez szülői indoklás és aláírás szükséges.
Ha a vizsgára jelentkező tanuló a vizsgán önhibájából nem jelenik meg, adott tárgyból
„elégtelen” érdemjegyet kap.
Az osztályozóvizsgán szerzett jegy a tanuló félévi, illetve tanév végi érdemjegyének minősül, ezt
a vizsgázó már nem javíthatja. Ha két évfolyam anyagából vizsgázik, két külön vizsgát tesz, és ezekre
természetesen két külön jegyet kap. Értelemszerűen továbbtanulásnál is ezt/ezeket az
eredményt/eredményeket kell tekintetbe venni, amennyiben a pontszámításban érintett tantárgyról van szó.
Az írásbeli vizsga 60 perces, tantárgyanként és évfolyamonként.
A vizsga időpontjáról az intézmény honlapján tájékozódhatnak.
A vizsgák követelményeiről a szaktanárok adnak tájékoztatást!
JELENTKEZŐ:
Név: _______________________________________________________________________________
Osztály: _____________________________ Oktatási azonosító: _______________________________
Születési hely és idő: ___________________________________________________________________
Anyja neve___________________________________________________________________________
Lakcím: _____________________________________________________________________________
Az osztályozó vizsga időpontja (a megfelelő aláhúzandó):
a) január (egyéni tanrendben tanulók esetében) jelentkezési határidő: adott év decemberének első hete
b) február (csak érettségi vizsga esetén) jelentkezési határidő: adott év januárjának második hete
c) április (12. évf. egyéni tanrendben tanulók esetében) jelentkezési határidő: adott év február 15.
d) június (7-11. évf. egyéni tanrendben tanulók esetében) jelentkezési határidő: adott év május első hete
e) augusztus (7-11. évf. egyéni tanrendben tanulók, illetve a tanulói jogviszony szüneteltetését megszüntető
tanulók esetében) jelentkezési határidő: adott év május első hete
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f) egyéb: ____________________________________________________________________________
TANTÁRGY(AK), MELY(EK)BŐL OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA JELENTKEZIK:

Tantárgy

Évfolyam, melynek
tananyagából vizsgázni
kíván

Szaktanár aláírása

Dátum: _____________________________

____________________________________
osztályfőnök aláírása

____________________________________
tanuló aláírása

____________________________________
szülő aláírása (kiskorú tanuló esetén)
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