
JELENTKEZÉSI LAP 

az emelt és középszintű érettségi felkészítő foglalkozásokra 
 

 

Név:  ..................................................................................................  Osztály:  ...........................................  

 

1. Tantárgy: ....................................................... Szint: ............................. Tanár neve: .......................................  

 

Tantárgy: ....................................................... Szint: ............................. Tanár neve: .......................................  

  

Tantárgy: ....................................................... Szint: ............................. Tanár neve:…………………………... 

 

Amennyiben nem kötelező érettségi tantárgyakból emelt szintre jelentkezők száma nem éri el a rendeletileg 

előírt minimális létszámot, úgy az iskola más gimnáziumokkal kötött megállapodás alapján is megoldhatja 

a felkészítést. 

 

A jelentkezés aláírásával a szülő és a tanuló arról is nyilatkozik, hogy a jelentkezés jogkövetkezményeit 

tudomásul vette. 

A 20/2012 EMMI rendelet 14. § (1) és (2) értelmében: Ha a tanulót jelentkezése alapján felvették az 

érettségi előkészítőre, akkor azon a tanítási év végéig köteles részt venni. Az előkészítő foglalkozást az 

értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

mint a kötelező tanítási órát.  

A tanulónak és szülőnek írásban kell jeleznie, hogy a következő tanévben nem kíván részt venni az 

előkészítő foglalkozásokon, illetve egy már működő másik előkészítőbe kíván bekapcsolódni. 

Új előkészítőbe való bekapcsolódás feltétele az augusztus végi vizsgaidőszakban letett sikeres különbözeti 

vizsga.  

A jelentkezési lap leadási határideje: 2017. április 20. 
 

Debrecen, 2017. március 30.  ……………………………….. ……………………………. 

 Tanuló Szülő 
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