POKLICNA MATURA / SZAKMAI ÉRETTSÉGI

Øolsko leto ................... /...................
Tanév

Øtevilka odjave ......................................
A kijelentkezés száma

ODJAVA OD POKLICNE MATURE – PREDMETA
KIJELENTKEZÉS SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL – TANTÁRGYRÓL
Pred izpolnjevanjem odjave preberite navodilo na zadnji strani!
A kijelentkezési lap kitöltése elôtt olvassa el az utolsó oldalon található útmutatót!

A. OSEBNI PODATKI KANDIDATA-KE / A JELÖLT SZEMÉLYI ADATAI
1. Ime in priimek ....................................................................................................................................................................................................................................
Utó- és családi neve
2. EMØO / PESzSz
3. Datum rojstva (dan, mesec, leto)
Születési ideje (nap, hónap, év)

B. IZJAVA / NYILATKOZAT
Izjavljam, da se v zakonitem roku odjavljam od opravljanja (obkroæite):
Kijelentem, hogy törvényes idôn belül kijelentkezem (karikázza be):
a) poklicne mature / szakmai érettségi vizsgáról
b) predmeta/predmetov / tantárgyról/tantárgyakról

Ime predmeta / A tantárgy megnevezése

Vrsta izpita / A vizsga fajtája
a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a – popravni izpit / pótvizsga
b – izpit za izboljøanje ocene / javítóvizsga
c – izpit iz neocenjenega predmeta / osztályozatlan tantárgyból való vizsga
d – preizkus znanja (22. œlen ZPSI) / tudásfelmérés (ZPSI 22. cikke)

na øoli ..............................................................................................................................................................................................................................................................
(ime in sedeæ øole / az iskola neve és székhelye)
a/az
iskolában
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis starøev ali skrbnikov
Szülô vagy gondviselô aláírása

"

Podpis kandidata/ke
Jelölt aláírása

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

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

Datum / Kelt .........................................................

POTRDILO O ODJAVI OD POKLICNE MATURE – PREDMETA
IGAZOLÁS SZAKMAI ÉRETTSÉGIRÔL – TANTÁRGYRÓL VALÓ KIJELENTKEZÉSRÔL
Kandidat-ka ................................................................................................ rojen-a ..................................................... se je dne ................................................
jelölt, született
na øoli
a/az

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

iskolában

odjavil-a od
kijelentkezett

poklicne mature – predmeta / predmetov .............................................................................................................................................................................
(ime predmeta / predmetov / a tantárgy / tantárgyak megnevezése)
szakmai érettségirôl – tantárgyról / tantárgyakról
Odjava ima øtevilko ........................................
-ból/-bôl. A kijelentkezés száma

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

Datum ......................................................................
Kelt

M.P.
P.H.

Podpis odgovorne osebe
Felelôs személy aláírása
.....................................................................................
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Podatke vpiøite z VELIKIMI TISKANIMI ŒRKAMI. Enotno matiœno øtevilko obœana in datum rojstva vpiøite z
arabskimi øtevilkami (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9).
Rubrike v odjavi so oznaœene s øtevilkami, ki se ujemajo s øtevilkami v teh navodilih.
1. Napiøite svoje ime in priimek, kot je navedeno v osebnem dokumentu. Ne piøite pomanjøevalnic in ljubkovalnih
imen.
2. Vpiøite enotno matiœno øtevilko obœana tako, kot je navedeno v osebnem dokumentu. Øtevilko vpiøite razloœno,
vsako v svoje okence. (Œe matiœne øtevilke obœana nimate, npr. tuji dræavljani, vpiøite le datum rojstva.)
3. V okenca vpiøite dan, mesec in leto rojstva.

V izjavi obkroæite œrko a, œe se odjavljate od celotne poklicne mature oziroma œrko b, œe se odjavljate od opravljanja posameznega predmeta. Œe ste obkroæili œrko b, vpiøite v okence predmet, h kateremu ste se prijavili in se
sedaj odjavljate in obkroæite œrko, ki oznaœuje vrsto izpita.
Œe se odjavljate od dveh ali veœ izpitov, izpolnite rubrike za vsak predmet posebej.
Vpiøite toœno ime in sedeæ øole, na kateri se odjavljate od opravljanja poklicne mature oziroma posameznega
predmeta / predmetov.
4. Odjavo od poklicne mature – predmeta podpiøite sami in starøi (skrbniki). Za polnoletne kandidate podpis
starøev ni obvezen.
Potrdilo izpolni øola in ga ob odjavi od poklicne mature – predmeta izroœi kandidatu.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETÛKKEL ÍRJA BE. Személyi számát és születési idejét arab számokkal
(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) írja be.
A nyomtatvány rovatainak számai azonosak a jelen útmutató számaival.
1. Utó- és családi nevét ugyanúgy írja be, ahogy az személyi okmányában szerepel. Ne írjon be kicsinyítôképzôs
neveket vagy beceneveket
2. Személyi számát ugyanúgy írja be, ahogy az személyi okmányában szerepel. A számokat egymástól
elkülönítve írja be, mindegyiket saját négyzetébe. (Amennyiben személyi számmal nem rendelkezik, pl. külföldi állampolgár, úgy írja be születési idejét.)
3. A négyzetekbe írja be születésének napját, hónapját és évét.

A nyilatkozatban karikázza be az a betût, ha a teljes szakmai érettségirôl jelentkezik ki, illetve a b betût, ha
csak valamely tantárgyából jelentkezik ki. Ha a b betût karikázta be, a négyzetbe írja be azt a tantárgyat,
amelyre jelentkezett, s amelyrôl most kijelentkezik, és karikázza be a vizsga fajtáját jelölô betût.
Ha két vagy több vizsgáról jelentkezik ki, minden tantárgyra külön rovatot töltsön ki.
Írja be annak az iskolának a pontos nevét és székhelyét, amelyen kijelentkezik szakmai érettségi vizsgáról,
illetve tantárgyról / tantárgyakról.
4. A Kijelentkezést szakmai érettségi vizsgáról – tantárgyról a jelölt és szülei (gondviselôi) írják alá. A nagykorú jelöltek esetében a szülôk aláírása nem kötelezô.
Az Igazolást az iskola tölti ki, és szakmai érettségi vizsgáról – tantárgyról való kijelentkezéskor átnyújtja a
jelöltnek.
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