
TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP 

a Lovassy László Gimnázium által összeállított 

NÉMET NYELVI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRA 

Beküldési határidő: 2018. december 7. 

Beküldendő a Lovassy László Gimnáziumba (8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.) 

A jelentkezési lapot géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni! 

1. A tanuló adatai: 

Oktatási azonosító száma: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Neve:  ...................................................................................................  Neme: ...................................  

Születési helye: ....................................................................................  Születési ideje: ...................................  

Anyja születéskori neve: .........................................................................................................................................  

Lakcíme (értesítési címe):  ......................................................................................................................................  

Telefonszáma: ..................................................  

Szülő telefonszáma: .................................................   Értesítési e-mail címe:  ....................................................  

2 A tanuló általános iskolájának adatai: 

OM azonosító kódja: __ __ __ __ __ __ 

Neve: .......................................................................................................................................................................  

Címe:  ......................................................................................................................................................................  

3. A német nyelvi írásbeli felvételi vizsga helye és időpontja: 

Középfokú iskola OM azonosító kódja: 0 3 7 1 6 9  

Telephely neve: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium 

Telephely címe: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 21. (hétfő) 10 óra 

4. A német írásbeli vizsga megszervezésére vonatkozóan az alábbi dokumentumokat csatolom a 

jelentkezési laphoz (kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. és 25. pontjában 

meghatározott sajátos nevelési igényű tanuló, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló esetében):* 

szülői kérelem: ..................................  db szakértői vélemény: ......................................  db 

* Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében a 

szakértői vélemény speciális írásbeli vizsgakörülmények biztosítását javasolja (pl. időhosszabbítás, segédeszköz, az értékelési 

rendszer egy részlete alóli felmentés), úgy ennek biztosítását a szülőnek írásban kérelmeznie kell – a központi írásbeli vizsga előtt 

– annak az iskolának az igazgatójától, ahová a tanuló írásbeli vizsga jelentkezési lapját benyújtják. A szülő által írt kérelemhez a 

szakértői véleményt csatolni kell! A szülő kérelméről az adott intézmény igazgatója jogosult dönteni. 

 

A Lovassy László Gimnázium által összeállított német nyelvi írásbeli felvételi vizsgájára jelentkezem. Ennek 

a Jelentkezési lapnak az aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a középfokú oktatási intézmény a saját német 

nyelvi írásbeli vizsgája során adataimat kezelje. 

Kelt:   ........................................................ ,  ....................  év .................................... hó  ..............  nap 

  .............................................................   .......................................................................  

 szülő aláírása tanuló aláírása 


