SZENT-GYÖRGYI ALBERT
Általános Iskola és Gimnázium
Jelentkezéssel kapcsolatos információk
Az aláírt jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:


A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a középiskolai bizonyítvány (minden
tanévre vonatkozó oldalainak) másolatát; illetve, ha valamely vizsgatárgyból már van érettségi
eredménye a jelentkezőnek, akkor ezen eredmény(ek) igazolására szolgáló eredeti
törzslapkivonatot.



Az ismétlő vizsga esetén a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány és
érettségi tanúsítvány(ok), valamint a középiskolai bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó
oldalainak) másolatát, valamint eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének az igazolását.



A kiegészítő vizsga esetén csatolandó melléklet az érettségi bizonyítvány, valamint a
középiskolai bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolata, valamint eredeti
példányban a vizsgadíj befizetésének az igazolása.



Szintemelő vizsgára való jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány megszerzése után
csatolni kell az érettségi bizonyítvány másolatát, valamint a középiskolai bizonyítvány (minden
tanévre vonatkozó oldalainak) utolsó tanévére vonatkozó oldalának másolatát, az érettségi
bizonyítvány megszerzése előtt pedig az érettségi törzslapkivonatot. A tanulói jogviszony
fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát
csak idegen nyelvekből és informatikából lehet tenni.



Javító/pótló vizsgafajtára történő jelentkezés esetén csatolni kell a középiskolai bizonyítvány
(minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolatát, a megkezdett érettségi vizsga eredeti
törzslapkivonatát, amely szerint a jelentkezőt javító vagy pótló vizsgára utasították. Második
vagy további javító/pótló vizsga esetén eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását.



Emelt szintű informatika illetve informatika ismeretek vizsgára való jelentkezés esetén
szoftverhasználatról szóló nyilatkozatot.



Emelt és közép szintű testnevelés vizsgára való jelentkezés esetén a gyakorlati rész választható
elemeiről szóló nyilatkozatot.



Projektmunka készítéséről szóló nyilatkozatot.



Pótló vizsgára való jelentkezés esetén a korábban már teljesített vizsgarész beszámítására
vonatkozó nyilatkozatot.
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A tanulói jogviszony igazolása kötelező, iskolalátogatási igazolást csatolni kell!
Továbbá kérjük a személyi igazolvány és a lakcím-kártya másolatát is.
A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését
megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára
legkorábban a rendes érettségi vizsgaidőszakában lehet jelentkezni.
Amennyiben a vizsgázó a jelentkezési lapjához nem csatolta a szükséges mellékleteket, az igazgató
felhívásának a kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás
elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen.

A Vizsgaszabályzat 6. § (7) bekezdése értelmében, ha a vizsgázót a Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján
mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott
tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát, valamint
a vizsgázót szakértői bizottság véleménye alapján egyéb kedvezmények illetik meg, azt a vizsgázó a
jelentkezési lappal együtt benyújtott kérelem és a szakértői bizottság szakvéleménye alapján teheti meg.
Vizsgadíjak
A 229/2012. (VIII .28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
(továbbiakban: Rendelet) 34. S (1) bekezdésének e) pontja értelmében az érettségi bizonyítvány
megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott
vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt
megkezdett sikertelen érettségi vizsga esetén a második vagy további javító-és pótló vizsgáért
vizsgadíjat kell fizetni.
A fizetendő vizsgadíj összege a Rendelet 35. S (4) bekezdése alapján a 2018. évi őszi
vizsgaidőszakban:
A középszintű vizsgák vizsgadíja: 21 000 Ft az emelt szintű vizsgák díja: 35 000 Ft
A középszintű érettségi vizsga díját Átutalással a Belső- Pesti Tankerület számlájára: a kell befizetni.
Magyar Államkincstár 10032000-00331762-00000000
A Közlemény rovatba kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni.
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Az emelt szintű vizsga díját utalványon vagy átutalással lehet befizetni.
A jogosult neve: Oktatási Hivatal
Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000
A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell
tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az
egyedi érettségi iktatószámot a jelentkezést követően biztosítjuk a jelentkezőnek.

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány
megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói
jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a
szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi
vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló vizsga.
Kérdésével keresse a titkárságot, hivatali időben: augusztus 23-tól, 8 és 15 óra között a 06-1-2176476os telefonszámon vagy az iskolatitkar@szgya.hu címen.
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