TANULOI JELENTKEZESI LAP
9. 6vfolyamra tiirt6n6 beiskol6zr{s, illetve a 6 6s a 8 6vfolyamos gimnfziumok
KOZPONTT iNASBNLI VIZSGA.IANA
BektlldCsi hatdridfi: 2015. december 8.
Bekiildendd a kdqonti trdsbeli viugril szemezd kLzdpiskohrtk kijzfil abba az isholdba,
amelyihben a didk afelvCtelit meg kfvdnja frnl
Ajelentkezdsi lapot szbm{t6g6ppel vagy nyomtatoft nagybettikkel kell kitolteni!

1.

A tanul6 adatai
A tanul6 oktat6si azonosit6 szrlrna:

Neve:

Neme:

Vdlasszon!

Sziiletdsi helye:

Sziiletdsi ideje:

V6lasszon! Vdlasszon!

Vdlasszon!

Anyj a szi.ilet€skori neve:
Lakcime (drtesitdsi cime):
Telefonsziirna:

Sziiki telefonsz6ma:
Ertesitdsi e-mail cime:
2. A tanul6 6ltal6nos iskol6j6nak adatai

OM azonoslt6 k6dja:
Neve:
Cime:
3.

A kdzponti lr6sbeli vizsgdt az al6bbi k0zdpfok{ iskol6ban

6s

helyen kiv6nom teljesiteni:

OM azonosit6 k6dja:
Intdzmdny neve:
Int6zmdny clme:

Budapest

|

Xl[.Keriileti

1133

Berzsenyi D6niel Gimn6zium

lBudapest

Kfrp6t u.49-53.
Vizsga tdrgya

Vizsga tipusa
a k0z6pfokri iskola 9. dvfolvam6ra ielentkezdk

Matematika

Magyar nyelv

kozoonti ir6sbeli vizss6ia

6 dvfolyamos gimndziumba jelentkezbk kOzponti ir6sbeli vizsg6ja
8 dvfolyamos gimn6ziumba jelentkez<ik kdzponti ir6sbeli vizsg6ja
K€{uk,

a megfelel6 cell6ba elhelyezeu

Xjellel jelezze, hogy mely ddolyamon

6s mely tdrgybdl jelentkezik

lrisbeli vizsgtua

az adott intdzm6nybel

A kdzponti irdsbeli vizsga megszervez6sdre vonatkoz6an az aldbbi dokumentumokat csatolom a jelentkez6si laphoz (kiz6r6lag a nemzeti k0mevel6sr6l
sz6l6 201 1. dvi CXC. t0rvdny 4. $ 3. 6s 25. pontj6ban meghat6rozott saj6tos nevel€si igdnyii tanul6, illetve beilleszkedesi, tanuftisi, magatartasi neh6zs6ggel kuzd6
tanul6 eset6ben):*
4.

sziildi

k6relem:

db

szakdrt6i

v6lem6ny:

iAmennyiben a saj4tos neveldsi igdnyii tanul6, illetve a beilleszkedesi,
tanulasi, magatart6si neh€zsdggel kuzd6 tanul6 eset6ben

a

db

szakdrt6i vdlemeny specialis irasbeli

vizsgakorlmdnyekbiztosit6s6tjavasolja(pl'id6hosszabblt6s,segddeszk0z,azcrtdkel6sirendszeregyreszleteal6tifelmentds),tigyennekbiaositds6t
kdrelmezniekell_ak0zpontiirdsbelivizsgael6tt-annakazisko|6nakazigazgat6jdt6l,ahov6atanul6ir6sbelivizsgajelentkez6silapjritben{*
szakdrtoi vdlemdnlt csatolni kell! A szul6 kdrelm6r6l az adott intdzmdny igazgat6jajogosult donteni.

A tdbldzatban megieldlt tfrgyakb6l kozponti irdsbeli vizsgdra jelentkezem. Ennek a Tanul6i jelentkezdsi lapnak az aldlrfsfval hozzAj{rulok ahho4 hogy a k0z6pfokri
oktatfsi int6zmdny

6s az Oktatdsi Hivatal a k0zponti lr{sbeli vizsga sordn adataimat kezelje A szemdlyes adatok kezeldse a kozponti lr6sbeli vizsga t6rvdnyes lefolytat6sa
6rdek6bensz0ksdges.Aszemdlyesadatokkezel6sevonatkoz6s6banazdrintettjogorvoslatilehet6sdgeir6lazinform6ci6sdnrendelkezsijo
201 L dvi CXII. tilwdny 2l-22. g-ai rendelkeznek.

Kelt: Budapest

2015.

szii16 al6ir6sa

tanul6 al6ir6sa

