
 

      
 

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

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA 
 

Beküldési határid : 2020. december 4. 
Beküldend  a központi írásbeli vizsgát szervez  középiskolák közül 

abba az iskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni. 
 

A jelentkezési lapot nyomtatott nagybet kkel kell kitölteni! 
 
1. A tanuló adatai 
A tanuló oktatási azonosító száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Neve:  ……………………………………………………………………………………………………………………….. Neme: ……………… 
 
Születési helye:  ...................................................................................  Születési ideje:  .......................................... …….……..………. 
 
Anyja születéskori neve:  ...............................................................................................  
 
Lakcíme (értesítési címe):  .....................................................................................................................................................................  
 
Telefonszáma:  .......................................................................................  
 
Szül  telefonszáma: ……………………………………………..  Értesítési e-mail címe: ……………………………… 
 
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 neve:  ....................................................................................................................................................................................  
 
Intézmény címe:  ....................................................................................................................................................................................  
 

Vizsga típusa Vizsga tárgya 
Magyar nyelv Matematika 

a középfokú iskola 9. évfolyamára jelentkez k központi írásbeli vizsgája   

6 évfolyamos gimnáziumba jelentkez k központi írásbeli vizsgája   

8 évfolyamos gimnáziumba jelentkez k központi írásbeli vizsgája   

Kérjük, a megfelel  cellába elhelyezett x jellel jelezze, hogy mely évfolyamon és mely tárgyból jelentkezik írásbeli vizsgára az adott intézménybe!  
 

4. A központi írásbeli vizsga megszervezésére vonatkozóan az alábbi dokumentumokat csatolom a jelentkezési laphoz (kizárólag a nemzeti 
köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. és 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igény  tanuló, illetve beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzd  tanuló esetében):** 
 

 
szül i kérelem:……………………………..db szakért i vélemény:……………………………..db 
 
 

* Az intézmény OM azonosítója 6 számjegy  vagy szakképz  intézmény esetén 6/3 számjegy  kód lehet. 
**Amennyiben a sajátos nevelési igény  tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd  tanuló esetében a szakért i 
vélemény speciális írásbeli vizsgakörülmények biztosítását javasolja (pl. id hosszabbítás, segédeszköz, az értékelési rendszer egy részlete alóli 
felmentés), úgy ennek biztosítását a szül nek írásban kérelmeznie kell – a központi írásbeli vizsga el tt – annak az iskolának az igazgatójától, ahová 
a tanuló írásbeli vizsga jelentkezési lapját benyújtják. A szül  által írt kérelemhez a szakért i véleményt csatolni kell! A szül  kérelmér l az adott 
intézmény igazgatója jogosult dönteni. 
 
A táblázatban megjelölt tárgyakból központi írásbeli vizsgára jelentkezem. Kijelentem, hogy a kezelt adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá 
a jogorvoslati lehet ségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi tájékoztató tartalmát a középfokú felvételi dokumentum benyújtását megel z en 
megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem. Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a beírt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 

Kelt: ……………………………………,  …………… év ………………….. hó …….. nap 
 
 
 
  ………………………….     ………………………… 
 szül  aláírása                         tanuló aláírása 
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Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
3300 Eger Ifjúság u.2
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