JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA
Az érettségire és az előrehozott érettségire való jelentkezés a következő ütemezéssel
történik.
1. A tanulók/osztályfőnökök összegyűjtik a személyi igazolvány számokat ebben a
táblázatban. Amint megnyílik a felület, a titkárság beviszi az adatokat és kinyomtatja
a jelentkezési lapokat.
2. A 12. osztályok osztályfőnökeit kérjük, hogy az elkészült nyomtatványokat osszák ki
a tanulóknak. Amennyiben valaki a konzultációs időpontokra sem jön be,
jelentkezési lapját az osztályfőnök helyett a titkárságtól veheti át. Szintén a
titkárságon vehetik át a kinyomtatott jelentkezési lapokat a 10-11. évfolyam
előrehozott érettségizői. Várhatóan január 29-ig mindenki megkapja az adataikkal
kitöltött jelentkezési lapot.
3. A tanulók feladatainak ellenőrzése:
o Ellenőrizzék a személyes adatok helyességét
o Javítsák a lap hátuljára a hibákat
o Töltsék ki a tantárgyi jelentkezési részt
o Aláírva (kiskorú tanuló esetén a szülő által is), a szükséges mellékletekkel (pl.
előrehozott érettségi törzslapkivonatának másolata, bármi okból kért
felmentés hivatalos javaslata, igazolása, a tanuló konkrét írásos kérése
mentességre stb.) együtt 2021. február 1-3. között adják le a titkárságon a
kitöltött lapokat.
4. A jegyzők átveszik a jelentkezési lapokat legkésőbb 2021. február 5-én a
titkárságon, majd a számítógépes programban kitöltik a helyes adatokkal és a
tantárgyi jelentkezéssel a nyomtatványokat.
5. Amennyiben valaki módosítani kíván a leadott jelentkezésén, február 15-ig a
titkárságon teheti meg.
A tanulók február 15. után már nem változtathatnak a jelentkezésükön!
6. A diákok február 15-én kapják vissza a hivatalosan kitöltött jelentkezési lapot és újra
aláírva (kiskorú tanuló esetén a szülő is) visszaadják 2021. február 17-ig az osztály
jegyzőjének.
7. A jegyzők elküldik a szoftverben a jelentkezéseket. A tanulóknak visszaadnak egy
kinyomtatott, az igazgató által is aláírt jelentkezési lapot. Ez igazolja a tanulók
számára, hogy elfogadta az iskola az érettségi jelentkezésüket.
A fentiek az előrehozott érettségi vizsgákra is vonatkoznak. Kérem az alsóbb évfolyam
osztályfőnökeit, hogy tájékoztassák a gyerekeket, és vegyék kézbe az ügyintézést.
Az alábbi linken lehet információkat olvasni az érettségiről:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes
Kérem, figyelmeztessük a diákokat, hogy az aláíráshoz KÉK TOLLAT használjanak!
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