
JELENTKEZÉSI LAP RENDES KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA (2020/2021. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak)
Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum

intézmény
203044/003
OM azonosító

001
telephely kód

                              
érettségi iktatószám

I.                       
tanulói azonosító1

        
előnév 

                                      
családi név1

                                        
utónév (valamennyi)1

                                                      
születési név (családi és utónév, ebben a sorrendben)                                        

születési hely1
            .       .       .
születési dátum (év, hónap, nap)1

                                                      
anyja születési neve1

                                      
okmány típusa1

                    
okmány száma1

                              
állampolgárság1

  
neme1

II.                                 
Állandó lakcím: ország1

        
irányítószám1

                                        
város (község)1

                                                            
pontos, azonosítható cím1

                                
Értesítési cím:2 ország

        
irányítószám2

                                        
város (község)2

                                                            
pontos, azonosítható cím2

                                
telefon (körzetszámmal)

                                
mobiltelefonszám

                                                            
e-mail cím

III. R e n d e s
vizsgázás típusa képzés típusa1 v a n     

tanulói jogviszony
                                        
munkarend1

    
évfolyam1

      
osztály

            
a tanuló saját
iskolájának OM kódja1

      
a tanuló saját
iskolájának FEH kódja1

                    
nemzetiségi/kéttannyelvű képzés1

        
nyelvi előkészítő
évfolyamra jár(t)1

                
nyelvi előkészítő
évfolyam nyelve1

I. Személyes adatok    II. Elérhetőség    III. Érettségivel kapcsolatos információk   
(1) Kötelezően kitöltendő rovat    (2) Ha az értesítési cím nincs kitöltve, minden érettségivel kapcsolatos postai értesítést az állandó lakcímére fog kapni!

 A vizsgatárgy neve

A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel
rendelkezem (3) (igen/nem)

Érettségi
bizonyítványomba
az előző rovatban

jelzett
eredményem
feltüntetését

kérem.
H - hagyományos
K - középszintű
E - emelt szintű

A vizsgatárgyból
az alábbi szinten

jelentkezem
érettségi

vizsgára.K -
középszinten

E - emelt szinten

A vizsga fajtája
R -rendes

S - szintemelő
J - javító, P - pótló

Az adott
vizsgára

vonatkozóan az
Nkt. 56.§(1)
bekezdése

szerinti
kérelmet adok
be. (igen/nem)

Egyéb
mentességgel

kívánok élni (4)
(igen/nem)

A vizsga nyelve (5)/
Nyelvvizsga-bizonyítvány

száma (6)
Vendégtanuló

(7)
Hagyományos
rendszerben

Kétszintű rendszerben

Középszinten Emelt szinten

 1  magyar nyelv és irodalom

 2  matematika

 3  történelem

 4  

 5  

 6  
(3) Ha van(nak) korábban már megszerzett eredménye(i) a törzslapkivonat(ok)on, akkor az(oka)t itt tüntesse fel!
(4) OKTV/SZÉTV helyezés alapján; külföldi elismert érettségi alapján;mentesség a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy vizsgája alól annak, akinek az állampolgársága nem magyar, vagy a középiskolai tanulmányai
befejezését megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a magyar köznevelési rendszerben végzett.
(5) Csak a két tanítási nyelvű és a nemzetiségi oktatásban részt vevőknek.
(6) Idegen nyelv vizsgatárgynál, ha annak eredményét 2005-ben nyelvvizsga-bizonyítvány alapján kapta.
(7) Amennyiben a vizsgát vendégtanulóként, más intézményben teszi le, a fogadó intézmény OM azonosítója.
A táblázatban felsorolt tárgyakból és az abban foglaltak szerint érettségi vizsgára jelentkezem. Kijelentem, hogy a kezelt adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a
jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul
vettem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beírt adatok a valóságnak megfelelnek.



Dátum:.............................................................................    A vizsgázó aláírása: .........................................................    A szülő aláírása8:.........................................................
 8(Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú)


