KÉRELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ENGEDÉLYEZÉSÉRE
Az osztályozóvizsgán való részvétel feltétele a jelentkezési lap leadása.
Az osztályozóvizsgákra való jelentkezés feltételeiről, a lebonyolítás rendjéről a gimnázium SZMSZének 9. függelékében /Tanulmányok alatti vizsgák/ lehet tájékozódni.
Jelentkezés menete
1. Az osztályozó vizsgára jelentkezés szándékát a tanuló szaktanáránál írásban jelzi legkésőbb
június 20-ig, illetve december 15-ig.
2. A szaktanárok tájékoztatják a tanulókat a letenni kívánt vizsga követelményeiről.
3. A tanulók az erre a célra rendszeresített nyomtatványon augusztus 15-ig, illetve január 15-ig
írásban benyújtják (véglegesítik) kérelmüket a soron következő osztályozó vizsgára
Az osztályozó vizsgát megismételni nem lehet. Sikertelen osztályozó vizsga esetén a tanuló javító
vizsgát tehet, melynek időpontja az augusztus 15-31. közötti időszak.
Elégtelen az osztályozó vizsga:
 a tanuló az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad
 a vizsgáról engedély nélkül eltávozik
 a követelményeket nem teljesítette (elégtelen osztályzatot kapott).
Ha a tanuló neki fel nem róható okból nem tud megjelenni a vizsgán, akkor írásban kérheti (az igazolást
mellékelve), hogy másik vizsgaidőszakban vizsgázhasson.
Ha a tanuló két évfolyam anyagából kíván osztályozó vizsgát tenni, akkor kérnie kell a tanulmányi idő
lerövidítését az adott tantárgyból.
A jelentkező adatai

A tanuló neve: …………………………………………………….……………..
Osztálya……………… tanévben:…………… ..........
Szül.hely, idő: .................................................................................... ..
Lakcím: …………..……………………………………………………..
Apja neve:

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

Anyja születéskori neve: ......................................................................
OM azonosító szám:

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

Állampolgársága (ha nem magyar): .....................................................

Fent nevezett tanuló azzal a kéréssel fordul a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
intézményvezetőjéhez, hogy engedélyezze számára osztályozó vizsga letételét!
Fent nevezett tanuló azzal a kéréssel fordul a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
intézményvezetőjéhez, hogy engedélyezze számára a tanulmányi idő lerövidítését
……………………………………………..………….. tantárgyból és az osztályozó
vizsga letételét!
/Kérjük X-jel beírásával jelezze, melyik kérés vonatkozik önre!/

Az osztályozó vizsgával kapcsolatos kérdés

Tantárgy megnevezése: ………………………………………………………………………………………………..……….
Annak az évfolyamnak a megnevezése, melynek anyagából vizsgázni kíván: …………………………
A tárgyat a jelentkezéskor tanító tanár neve: ………………………………………………………………………..
A jelentkezés indoklása. Miért kíván osztályozó vizsgát tenni?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Az osztályozó vizsgára való jelentkezés szándékáról a tanuló szaktanárát tájékoztatta (legkésőbb június
20-ig, illetve december 15-ig).

…………………………………………
szaktanár aláírása

A szaktanár a jelentkező tanulót tájékoztatta a letenni kívánt vizsga követelményeiről.
…………………………………………
tanuló aláírása

A tanuló tájékoztatta osztályfőnökét az osztályozó vizsgára való jelentkezésről.
…………………………………………
osztályfőnök aláírása
Az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos tudnivalók az iskola honlapján (www.fmg.hu – dokumentumok
– SZMSZ – függelékek – tanulmányok alatti vizsgák) megtalálhatók.
Ezt a vizsgára való jelentkezési lapot legkésőbb augusztus 15-ig, illetve január 15-ig az iskola
titkárságán le kell adni, illetve e két időpontig lehet következmények nélkül az osztályozó vizsgától
visszalépni.

Debrecen, 2020. .…………………………………..

...................................................
jelentkező aláírása

..............................................
kiskorú tanuló esetén
szülő/gondviselő aláírása

