Tisztelt Vizsgázó!
A 2017/2018. tanév október-novemberi érettségi vizsgáira a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában („B”-épület, B212. sz.
helyiség) is lehetősége van.
A jelentkezéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az érettségi vizsgajelentkezés:
Jelentkezési lapot az intézményünkben kap vagy üres jelentkezési lapot kérhet abban a
közoktatási intézményben is, amellyel Ön tanulói jogviszonyban áll. Ezt a jelentkezési lapot
kitöltés után nyújthatja be az intézményünkbe.
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje: 2017. szeptember 5.
A 2017. szeptember 5-ei határidőt követően a jelentkező a beadott jelentkezését már nem
módosíthatja, továbbá nincs lehetőség a jelentkezés visszavonására sem.
A jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
1. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó érettségi vizsgára történő
jelentkezése esetén:











Személyes adatok igazolására szolgáló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és
lakcímkártya),
A középiskolai bizonyítvány.
A megkezdett érettségi vizsga törzslapkivonatát (a törzslapkivonatot abban a
középiskolában állították ki, ahol a már sikeresen teljesített vizsgá(ka)t letette, ill. ahol
a jelentkezőt pl. javító vagy pótló érettségi vizsgára utasították).
Az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre
vonatkozó mentesítésről szóló igazolás.
Második vagy további javító érettségi vizsga esetén a vizsgadíj befizetését igazoló
dokumentum eredeti példányát. A vizsgadíj összegével és annak befizetési módjával
kapcsolatban iskolánkban kap tájékoztatást.
Pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a nyilatkozatot is csatolni kell a
jelentkezési laphoz. Ezt a dokumentumot az iskolánkban, jelentkezés során töltheti ki.
Figyelem! Pótló vizsga letételére – az érettségi vizsgarendszer változása miatt – csak a
kétszintű rendszerben megkezdett vizsgák esetében van lehetőség. 2017. január
elsejével a vizsgakövetelmény és a vizsgaleírás több vizsgatárgy esetében is
megváltozott. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 41. § (8) bekezdése szerint pótló
érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket - amíg a
vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak - nem kell megismételni.
A vizsgaszabályzat 12. § (5) bekezdése szerint az érettségi vizsgát mindig az adott
vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Azoknál a
vizsgatárgyaknál, amelyeknél megváltoztak a követelmények a 2017. január elsejét
megelőző vizsgaidőszakokban teljesített vizsgarészek beszámítására már nincsen
lehetőség. A vizsgakövetelmények változásáról az Oktatási Hivatal honlapján
(http://www.oktatas.hu/) a Köznevelés/Érettségi/Érettségi vizsgatárgyak menüpontban
található tájékoztatás.
Tanulói jogviszony igazolása érdekében Iskolalátogatási igazolást (amennyiben
valamely középiskolával tanulói jogviszonyban áll.)
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Amennyiben a jelentkező az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett
államilag elismert szakképesítés figyelembe vételét kéri: az iskolai rendszerű
nevelésben-oktatásban (szakiskola) szerzett államilag elismert szakképesítést igazoló
bizonyítvány.
Nyilatkozat – amelyet intézményünkben kap meg.
Amennyiben nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal és a vizsgája nem térítésmentes,
akkor a vizsgadíj befizetésének igazolását is csatolni kell. (A vizsgadíj összegével és
annak befizetési módjával kapcsolatban iskolánkban kap tájékoztatást.)

2. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező jelentkező







személyes adatok igazolására szolgáló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és
lakcímkártya),
az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok),
a középiskolai bizonyítvány,
az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó
mentesítésről szóló igazolás,
a vizsgadíj befizetésének igazolását eredeti példányban. (A vizsgadíj összegével és
annak befizetési módjával kapcsolatban iskolánkban kap tájékoztatást.)
Tanulói jogviszony igazolása érdekében Iskolalátogatási igazolást (amennyiben
valamely középiskolával a szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban áll.)

Az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó egyéb kérdéseire iskolánkban adunk választ!
Sikeres érettségi vizsgát kívánok!

Zalaegerszeg, 2017. augusztus 22.

Kónyáné Tömpe Lívia sk.
igazgató
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