JELENTKEZÉSI LAP
az általános iskolásoknak 2018/2019-es tanévre a RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS keretében
1. Az általános iskola adatai:
Neve:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….………
Címe:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…..……
2. A tanuló adatai
Neve: ……………………………………………….………….…..………………… A tanuló oktatási azonosító száma:.........................................
Születési hely: ……………………………..…………….……………………… Születési ideje:………………………………………………………..….………….
Anyja lánykori neve: …………………………………………..………………………….…..

Telefonszáma:………………………………………………………..

Lakcíme: ………………………………………………………………………..………..……………………… Állampolgársága:……………………….……………….
Értesítendő címzett és értesítési cím: ……………………………………………..….………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………..
3. A továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola adatai
034145 Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi János utca 3.
Megjelölt tanulmányi terület kódja, megnevezése: …………………………………………………………………………………..…………………..…………
4. A szülőkre vonatkozó adatok
Apa neve: ……………………………….…………….……………..…………….

Anyja neve:………………………………..…….………..……………...………..

Címe:………………………………………………………..…………………..…..

Címe:……………………………………….…………..…………………….…………

……………………………………………………………….…………………………..

…………………………………….…………………………….………………………….

Telefonszáma:…………………………………………….…………………….

Telefonszáma:…………………………..………………………………….……..

5. Tanulmányi eredmények és azok igazolása - A táblázat kitöltése csak azon jelentkezőknek kötelező, akik korábban nem
adtak be intézményünkbe jelentkezési lapot!
Tantárgy/ évfolyam
Magyar nyelv
Magyar irodalom
……………… idegen nyelv
Történelem
Matematika
Földrajz
Fizika
Kémia
Biológia
Informatika/számtechnika
__________

5. tanév végén

6. tanév végén

____

Tanuló

_______________
Apa (gondviselő)*

7. tanév vége

8. tanév félév

______________
Anya (gondviselő)*

Fonyód, 2018. május ……
___________________
Osztályfőnök

P. H.

____________
Igazgató

_______

Benyújtási határidő: 2018. május 18.
Csatolandó mellékletek - Csak azoknak a jelentkezőknek szükséges csatolni, akik még korábban nem adtak be
intézményünkbe jelentkezést.
1. Értékelő lap – A központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszerzett írásbeli vizsgáról;
2. Szülői kérelem és a szakértői határozat másolata a sajátos nevelési igényűek valamint a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdők esetében.

*Tájékoztatás: A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló, hatályos 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. §-a
alapján. A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá ha a jelentkező a
tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen a jelentkező írja alá. Nem szükséges a szülő aláírása, ha a szülői
felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy
korlátozottan cselekvőképes, továbbá akkor sem, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában
ténylegesen akadályozott. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség. A
nagykorú, cselekvőképes személy felvételi lapját a jelentkező írja alá.

