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Jelentkezési lap német nyelvi vizsgára

Eingangsstempel
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1. Általános tájékoztató

A Deutsche Schule Budapest - Thomas Mann Gymnasium magyar képzési ágára (nyolcosztályos gimnázium,  
tanulmányi terület kódja: 0001) jelentkező tanulóknak az iskola sajátosságaira tekintettel a központi magyar 
nyelv és irodalom, továbbá matematika felvételi vizsga mellett német nyelvből is vizsgázniuk kell. A német vizs-
gára az a negyedik osztályos tanuló jelentkezhet, aki részt vett a központi felvételi vizsgán is. 

A német vizsgára iskolánkban kell jelentkezni ezen jelentkezési lappal. Ezzel egy időben el kell juttatni iskolánkba 
a KIFIR-es Jelentkezési lapot, illetve a Felvételi Központba a Tanulói adatlapot is. A dokumentumok beérkezé-
si határideje: 20        . 

A felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő 
program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd továbbítani kell a továbbtanulásra 
kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba. A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program 
egyéni jelentkezők számára elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). Felhívjuk a  
figyelmüket, hogy a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZ-
NÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatvá-
nyokat.

A német vizsga időpontja: 20        . . óra
Pótló időpont: 20        .                                . óra
A vizsga helye: iskolánkban, külön beosztás szerint.
A tanulók a vizsgára diákigazolványt és íróeszközöket hozzanak!

2. A tanuló személyes adatai

A gyermek neve:

3. A szülők adatai

Anya:

Születési idő Születési hely (ország, város)

Családi név, utónév

Állampolgárság(ok) Anyanyelv

Jelenleg látogatott iskolája:

Iskola címe:

Családi név

Telefonszám E-mail

Cím*

Utónév

https://www.oktatas.hu
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Apa:

 4. Mellékletek 
 

Családi név

Telefonszám E-mail

Cím*

Utónév

az apa aláírása

Dátum:

az anya aláírása 

Dátum:

A magyar és a matematika központi vizsga értékelő lapjának fénymásolata

Az általános iskola utolsó félévértesítőjének fénymásolata
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