ZAKLJUŒNI IZPIT / ZÁRÓVIZSGA
Øtevilka prijave ...................................................
A jelentkezés száma

Øolsko leto .................. / ..................
Tanév
Izpitni rok (obkroæi kandidat):
Vizsgaidôszak (karikázza be):

spomladanski / tavaszi
jesenski / ôszi
zimski / téli

PRIJAVA K ZAKLJUŒNEMU IZPITU
JELENTKEZÉS ZÁRÓVIZSGÁRA
Pred izpolnjevanjem prijave preberite navodilo!
A jelentkezési lap kitöltése elôtt olvassa el az utolsó oldalon található útmutatót!

A. OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALIØŒA KANDIDATA-KE
A JELÖLT SZEMÉLYI ADATAI ÉS LAKCÍME
1. Ime in priimek ..................................................................................................................................................................................................................................
Utó- és családi neve
2. Spol
Neme

1–M
1–F

2–Æ
2–N

3. EMØO
PESzSz
4. Datum rojstva (dan, mesec, leto)
Születési ideje (nap, hónap, év)
5. Kraj rojstva ..........................................................................................................................................................................................................................................
Születési helye
6. Dræava rojstva .................................................................................................................................................................................................................................
Születési országa
7. Naslov stalnega bivaliøœa ....................................................................................................................................................................................................
Állandó lakhelyének címe
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Poøtna øtevilka
Postai irányítószám

, kraj poøte
, posta

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

B. PODATKI O DOSEDANJEM IZOBRAÆEVANJU KANDIDATA-KE
A JELÖLT EDDIGI KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK
9. Program, po katerem se izobraæujete ali ste se izobraæevali...........................................................................................................
Annak a programnak a megnevezése, amely alapján tanul vagy tanult

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

10. Naziv poklicne izobrazbe .................................................................................................................................................................................................
A szakképesítés megnevezése
11. Datum zakljuœka izobraæevanja ................................................................................................................................................................................
A képzés befejezésének dátuma
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C. OPRAVLJANJE ZAKLJUŒNEGA IZPITA / ZÁRÓVIZSGA
12. Ime in sedeæ øole, kjer bom opravljal-a zakljuœni izpit ........................................................................................................................
Annak az iskolának a neve és székhelye, ahol záróvizsgát teszek
................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Prijavljam se k opravljanju zakljuœnega izpita iz naslednjih izpitnih enot:
Az alábbi vizsgaegységekbôl jelentkezem záróvizsgára:
Izpitna enota
Vizsgaegység

Ime predmeta
A tantárgy megnevezése

Prva izpitna enota
1. vizsgaegység

Druga izpitna enota
2. vizsgaegység

Tretja izpitna enota
3. vizsgaegység

14. Praktiœni del zakljuœnega izpita bom opravljal-a pri pristojni zbornici (vpiøite ime zbornice):
A záróvizsga gyakorlati részét az illetékes kamaránál fogom végezni (írja be a kamara nevét):
................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. Zakljuœni izpit opravljam (obkroæite):
A záróvizsgát (karikázza be):

a) prviœ
elôször

b) drugiœ
c) drugo ..............................................................
másodszor
harmadszor végzem

D. OPRAVLJANJE POSAMEZNE IZPITNE ENOTE / IZPITNIH ENOT
EGYES VIZSGAEGYSÉG / VIZSGAEGYSÉGEK TELJESÍTÉSE
16. Prijavljam se k opravljanju izpitne enote / izpitnih enot:
A következô vizsgaegység / vizsgaegységek végzésére jelentkezem:
Ime predmeta
A tantárgy megnevezése

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

Vzrok opravljanja izpitne enote
A vizsgaegység
teljesítésének oka

Ocena na zakljuœnem izpitu
Záróvizsgán elért osztályzat

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

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

Izpit opravljam
Vizsgázom
(ustrezno obkroæite)
(karikázza be a megfelelôt)

prviœ - drugiœ - drugo ..................
elôször - másodszor egyéb

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

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

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

prviœ - drugiœ - drugo ..................
elôször - másodszor egyéb

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

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

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

prviœ - drugiœ - drugo ..................
elôször - másodszor egyéb

Podpis kandidata-ke
A jelölt aláírása

17. Podpis starøev ali skrbnikov
A szülô vagy gondviselô aláírása
..............................................................................................

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

Datum / Kelt: ........................................................................
18. Priloge (ustrezno obkroæite): a) spriœevalo 3. letnika / 3. osztályos bizonyítvány
Mellékletek (karikázza be a megfelelôt):

b) dokazila o priznavanju opravljenih izpitov / vizsgák elismerésérôl szóló igazolás
c) dnevniki praktiœnega izobraæevanja / gyakorlati oktatás naplói
d) druge priloge / más mellékletek
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Podatke vpiøite z VELIKIMI TISKANIMI ŒRKAMI. Enotno matiœno øtevilko obœana, datum rojstva in poøtno
øtevilko vpiøite z arabskimi øtevilkami (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9).
Rubrike v prijavi so oznaœene s øtevilkami, ki se ujemajo s øtevilkami v teh navodilih.
1.
2.
3.
4.-6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Napiøite svoje ime in priimek, kot je navedeno v osebnem dokumentu. Ne piøite pomanjøevalnic in ljubkovalnih
imen.
Spol oznaœite tako, da obkroæite ustrezno øtevilko.
Vpiøite enotno matiœno øtevilko obœana tako, kot je navedena v osebnem dokumentu. Øtevilke vpiøite razloœno,
vsako øtevilko v svoje okence. Œe matiœne øtevilke obœana nimate (npr. tuji dræavljani), vpiøite datum rojstva.
V rubrike vpiøite zahtevane podatke iz osebnih dokumentov.
Razloœno vpiøite naslov stalnega bivaliøœa. Stalno bivaliøœe je kraj stanovanja, kjer ste stalno prijavljeni. Na ta
naslov vam bomo poøiljali poøto.
Poøtno øtevilko vpiøite v okenca, v vsako okence eno øtevilko. Za poøtno øtevilko vpiøite ime kraja, na katerega
se poøtna øtevilka nanaøa.
Vpiøite toœno ime programa, po katerem ste se izobraæevali ali se izobraæujete. Ime programa ni vedno enako
nazivu poklicne izobrazbe oziroma poklicu, npr. program gostinska dela, naziv poklicne izobrazbe kuhar.
Vpiøite naziv poklicne izobrazbe (ali smer).
Datum zakljuœka izobraæevanja je datum izdaje letnega spriœevala zakljuœnega letnika. Rubriko izpolnite le tisti
kandidati, ki ste zakljuœni letnik æe konœali.
Vpiøite ime in sedeæ øole, na katero se s to prijavo prijavljate k opravljanju zakljuœnega izpita oz. posamezne
izpitne enote.
Vpiøite imena predmetov izpitnih enot, iz katerih boste opravljali zakljuœni izpit na øoli. Œe boste praktiœni del zakljuœnega izpita opravljali na pristojni zbornici, pustite rubriko za vpis tega predmeta prazno.
Rubriko izpolnite le tisti kandidati, ki boste praktiœni del zakljuœnega izpita opravljali na pristojni zbornici, pri kateri
imate registrirano uœno pogodbo.
Obkroæite œrko pred ustrezno izbiro. Œe ste obkroæili c) drugo, rubriko dopolnite.
Rubriko izpolnite le tisti kandidati, ki ste æe opravljali zakljuœni izpit in ste se sedaj prijavili k opravljanju
posamezne izpitne enote / izpitnih enot zakljuœnega izpita. Vpiøite ime predmeta izpitne enote, ki jo boste opravljali in navedite vzrok opravljanja izpitne enote: izboljøanje ocene, neocenjen, ponovno opravljanje. Œe opravljate
izpit za izboljøanje ocene, vpiøite zadnjo oceno iz tega predmeta na zakljuœnem izpitu ali morebitnem kasnejøem
opravljanju izpita. Obkroæite ali izpit opravljate prviœ, drugiœ oziroma navedite druge moænosti.
Prijavo k zakljuœnemu izpitu podpiøite sami in starøi (skrbniki). Za polnoletne kandidate podpis starøev ni
obvezen.
Prijavi priloæite dokumente, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za opravljanje zakljuœnega izpita (npr.
dokazila o upraviœenosti kasnejøe prijave, kandidati s posebnimi potrebami ...).

Potrdilo izpolni øola in ga ob prijavi izroœi kandidatu.

"

"
POTRDILO O PRIJAVI K ZAKLJUŒNEMU IZPITU
IGAZOLÁS ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉSRÔL
Kandidat-ka
v-na

, rojen-a ............................................................
jelölt, szül.

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

se je dne
helységben

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

na øoli
a/az

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

-án/-én

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

iskolában

prijavil-a k zakljuœnemu izpitu / opravljanju posameznega izpitne enote. Prijava ima øtevilko
záróvizsga/vizsgaegység végzésére jelentkezett. A jelentkezés száma
Datum / Kelt

..................................................
M.P.
P.H.
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.

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

..................................................................................
podpis odgovorne osebe
felelôs személy aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETÛKKEL ÍRJA BE. Személyi számát, a születési idôt és a postai
irányítószámot arab számokkal (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) írja be.
A nyomtatvány rovatainak számai azonosak a jelen útmutató számaival.
1
2
3

4-6
7
8
9.
10
11
12.
13.
14
15
16

17
18

Utó- és családi nevét ugyanúgy írja be, ahogy az személyi igazolványában szerepel. Ne írjon be kicsinyítôképzôs
neveket vagy beceneveket.
Nemét a megfelelô szám bekarikázásával jelölje.
Személyi számát ugyanúgy írja be, ahogy az személyi igazolványában szerepel. A számokat egymástól
elkülönítve írja be, mindegyiket saját négyzetébe. Amennyiben személyi számmal nem rendelkezik (pl. külföldi
állampolgár), úgy írja be születési évét.
A rovatokba a kért adatokat írja be személyi igazolványa alapján.
Olvashatóan írja be állandó lakhelyének címét. Az állandó lakhely az a hely, ahová állandóra van bejelentve.
Postáját erre a címre fogjuk küldeni.
A postai irányítószámot írja be a négyzetbe, minden négyzetbe egy számot. A postai irányítószám mellett
tüntesse fel annak a helységnek a nevét, amelyre az irányítószám vonatkozik.
Írja be annak a programnak a pontos megnevezését, amely szerint tanul vagy tanult. A program megnevezése
nem mindig azonos a szakképesítés megnevezésével, pl. program: vendéglátás, szakképesítés neve: szakács.
Írja be a szakképesítés megnevezését (vagy a szakirányt).
A képzés befejezésének dátuma azonos az utolsó évfolyam éves bizonyítványának keltezésével. Ezt a rovatot
csak azok a jelöltek töltik ki, akik már befejezték az utolsó évfolyamot.
Írja be annak az iskolának a nevét és székhelyét, amelyre ezzel a jelentkezéssel záróvizsgára, illetve valamelyik vizsgaegységre jelentkezik.
Írja be a vizsgaegységek azon tantárgyainak nevét, amelyekbôl az iskolában záróvizsgát tesz. Ha a záróvizsga
gyakorlati részét az illetékes kamarán végzi, a tantárgy rovatát hagyja üresen.
Ezt a rovatot csak azok a jelöltek töltsék ki, akik a záróvizsga gyakorlati részét annál az illetékes kamaránál
fogják elvégezni, amelynél a tanulmányi szerzôdésüket nyilvántartják.
Karikázza be a megfelelô választás betûjét. A mennyiben a c) egyéb -et karikázta be, úgy a rovatot egészítse ki.
A rovatot csak azok a jelöltek töltik ki, akik már tettek záróvizsgát, és most csak valamelyik vizsgaegységre/vizsgaegységekre jelentkeztek. Írja be a vizsgaegység azon tantárgyának nevét, amelybôl vizsgát tesz, nevezze
meg a vizsga okát: osztályzat javítása, osztályozatlan, vizsgaismétlés. Ha osztályzat javítása céljából tesz vizsgát, írja be a tantárgy legutolsó, záróvizsgán, illetve esetleg késôbb tett vizsgán szerzett osztályzatát. Karikázza
be, hogy elôször, másodszor tesz vizsgát, illetve nevezzen meg más lehetôséget.
A záróvizsgára való jelentkezést saját maga és szülei (gondviselôk) írják alá. Nagykorú jelölteknél a szülôi
aláírás nem kötelezô.
A jelentkezéshez mellékelje azokat a dokumentumokat, amelyekkel bizonyítja, hogy eleget tesz a záróvizsgatétel
feltételeinek (pl: késôbbi jelentkezés jogultságáról szóló igazolás, különleges bánásmódot igenylô jelöltek...).

Az Igazolást az iskola tölti ki, és a záróvizsgára történô jelentkezéskor átadja a jelöltnek.
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