Tolna Megyei SZC
Vályi Péter
Szakképző Iskola és Kollégium
7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.
JELENTKEZÉSI LAP OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA
Tájékoztató
Osztályozó vizsgára legkésőbb 2021. március 31-ig lehet jelentkezni ennek a jelentkezési
lapnak a kitöltésével és leadásával. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a
valyi@valyipeter.tmszc.hu email címre, vagy az iskola levelezési címére kérem
visszaküldeni. Ha a jelentkező mégsem kíván osztályozó vizsgát tenni, a visszalépésről
írásban tájékoztatnia kell az iskola vezetését. 2021. március 31. után a vizsgától visszalépni
már nem lehet!
Ha a vizsgára jelentkező tanuló a vizsgán önhibájából nem jelenik meg, az adott tárgyból
„elégtelen” osztályzatot kap.
A vizsga jellege jelenléti vizsga lesz, amennyiben a hatályos jogszabályok és intézkedések ezt
lehetővé teszik. Ellenkező esetben a vizsga online kerül lebonyolításra, mely dátum szerint
megegyezik a jelenlétivel, de kezdési időpontjai attól eltérnek.
A vizsgák időpontjai:

Jelentkező tanuló neve:

Osztálya: 12. DK/A

Tamási, 2021. …………………
_____________________________________
A jelentkező aláírása
A vizsga letételét engedélyezem.
Tamási, 2021. ………………………
___________________________
Igazgató
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