
 

 

 

Kérelem IDEGEN NYELVI osztályozóvizsgán való részvételre 
I. A jelentkező és vizsgájának adatai 

A kérelmet benyújtó tanuló neve:  Idegen nyelv: 

Nyelvtanára:  Osztálya: 

A vizsga évfolyama (Húzza alá a megfelelőt!): 9. – 10. – 11. – 12. 

II. A jelentkezés feltételeinek való megfelelés. A három táblázat közül az egyiket kell kitöltenie! 

EZT A NYILATKOZATOT CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA AZ IDEGEN NYELVI VIZSGATÁRGY TAGOZATI 
TANTÁRGYA! 

Valamennyi feltételnek egyszerre kell teljesülnie az osztályozó vizsgához. 

a) B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezem. 

b) A korábbi évfolyamokon szerzett év végi osztályzataim átlaga legalább 4,00 

c) Jelentkezem előrehozott érettségire az adott nyelvből.  

Nyilatkozom, hogy jelentkezésem valamennyi feltételnek megfelel:          IGEN - NEM 

 

EZT A TÁBLÁZATOT CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA AZ IDEGEN NYELVI VIZSGATÁRGY NEM TAGOZATI 
TANTÁRGYA! 

Valamelyik alábbi feltételnek teljesülnie kell, hogy kérelme teljesüljön! Karikázza be azt a feltételt, 
melynek megfelel! 

a) B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezem 

b) 
A korábbi évfolyamokon szerzett év végi osztályzataim átlaga legalább 4,5                   

ÉS 
jelentkezem előrehozott érettségire az adott nyelvből. 

 

EZT A TÁBLÁZATOT CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA EGYÉB KÜLÖNLEGES INDOKA VAN (igazolható kétnyelvűség, 
kiemelkedő nyelvtudás hosszabb külföldi tartózkodás után, felsőfokú nyelvvizsga). Ebben az esetben a tanuló 
egyedi elbírálás után bocsátható osztályozó vizsgára. 

Különleges indokom: 
 
 
 

Figyelem! 
o Az osztályozóvizsga eredménye nem javítható. (Amennyiben elégtelen, a tanulónak javítóvizsgát kell 

tennie!)  
o A vizsga időpontjáról a tanuló tájékoztatást kap. Ha a tanuló, számára felróható okból nem jelenik meg az 

osztályozóvizsgán, akkor a vizsga vagy vizsgarész eredménye elégtelen.  
 

Szentendre, 201_. …………hó …..- n 

__________________________    ________________________ 

Szülő (gondviselő)          Tanuló 



 

 

 

 

 
Kérelem –nem idegen nyelvi– osztályozóvizsgán való részvételre 

 
I. A jelentkező és vizsgájának adatai 

A kérelmet benyújtó tanuló neve:  

Jelenlegi osztálya:  

A vizsga tárgyának megnevezése:  

A vizsga évfolyama:  

Jelenlegi tanára az adott tantárgyból 
(amennyiben van ilyen): 

 

 
 

II. Osztályozóvizsga indoka: 
 
1.) Előrehozott érettségihez szükséges az osztályozóvizsga?  IGEN – NEM   
(Húzza alá a megfelelő választ!) 
 

Amennyiben igen, melyik érettségi vizsgaidőszakban kíván előrehozott érettségit tenni? 
(Húzza alá a megfelelő választ!) 

ŐSZI (október – november) – TAVASZI (május – június) 
 
2.) Egyéb ok miatt szeretnék osztályozóvizsgát tenni. Indokom a következő: 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Figyelem! 
 

o Az osztályozóvizsga eredménye nem javítható. (Amennyiben elégtelen, a tanulónak javítóvizsgát kell 
tennie!)  

o Az osztályozóvizsga engedélyezése csak a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye esetén 
lehetséges, ennek megítélése az igazgató mérlegelési jogköre.  

o A vizsga időpontjáról a tanuló tájékoztatást kap. Ha a tanuló, számára felróható okból nem jelenik meg az 
osztályozóvizsgán, akkor a vizsga vagy vizsgarész eredménye elégtelen.  

 
 
Szentendre, 201... …………hó …..- n 
 
 
__________________________    ________________________ 
 Szülő (gondviselő)           Tanuló 

 


