SPLOØNA MATURA / ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI
Øolsko leto ................... /...................
Tanév

Øtevilka prijave ...................................................
A jelentkezés száma

SPREMEMBA PRIJAVE K SPLOØNI MATURI
AZ ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNÔ JELENTKEZÉS MÓDOSÍTÁSA
Pred izpolnjevanjem spremembe prijave preberite navodilo na zadnji strani! / A jelentkezés módosításának kitöltése elôtt olvassa el az utolsó oldalon található útmutatót!

1. Ime in priimek ......................................................................................................................................................................................................................................
Utó- és családi neve
2. EMØO / PESzSz
3. Datum rojstva (dan, mesec, leto)
Születési ideje (nap, hónap, év)
4. Ime in sedeæ øole, kjer sem prijavljen-a k sploøni maturi ...................................................................................................................................
Az iskola neve és székhelye, amelyben általános érettségire jelentkeztem
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Prijavo k sploøni maturi spreminjam pri naslednjih izbirnih predmetih:
Az általános érettségire való jelentkezést a következô választható tantárgyak esetében módosítom:
Namesto izbirnega predmeta
A választható tantárgy

bom opravljal-a
helyett választom ezt a

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

izbirni predmet .................................................................................................................. na
választható tantárgyat
Namesto izbirnega predmeta
A választható tantárgy

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

osnovna / viøja
alap/emelt

ravni zahtevnosti.
szinten.

bom opravljal-a
helyett választom ezt a

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

izbirni predmet .................................................................................................................. na
választható tantárgyat
Namesto øestega izbirnega predmeta
A hatodik választható tantárgy

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

osnovna / viøja
alap/emelt

ravni zahtevnosti.
szinten.

bom opravljal-a
helyett választom ezt a

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

izbirni predmet .................................................................................................................. na
választható tantárgyat

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

osnovna / viøja
alap/emelt

ravni zahtevnosti.
szinten.

6. Spreminjam raven zahtevnosti pri naslednjih predmetih:
Követelményszintet a következô tantárgyak esetében módosítok:
Izbirni predmet ............................................................................. bom opravljal-a na
A választható tantárgyból

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

Izbirni predmet ............................................................................. bom opravljal-a na
A választható tantárgyból

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

osnovna / viøja
alap/emelt

osnovna / viøja
alap/emelt

ravni zahtevnosti.
szintû vizsgát teszek.
ravni zahtevnosti.
szintû vizsgát teszek.

Øesti predmet ................................................................................ bom opravljal-a na .............................................................. ravni zahtevnosti.
osnovna / viøja
A hatodik tantárgyból
szintû vizsgát teszek.
alap/emelt
Podpis starøev ali skrbnikov
Szülô vagy gondviselô aláírása

"

Podpis kandidata/ke
Jelölt aláírása

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

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

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

POTRDILO O SPREMEMBI PRIJAVE K SPLOØNI MATURI
IGAZOLÁS AZ ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNÔ JELENTKEZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Kandidat-ka

rojen-a ..............................................................,
jelölt, született

.............................................................................................................................................................,

ki se je na øoli
aki a/az

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

prijavil-a k sploøni maturi s prijavo øtevilka

iskolában

, je dne

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

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

jelentkezett általános érettségire, jelentkezés száma

spremenil-a prijavo

módosította az általános

izbirnih predmetov oz. raven zahtevnosti pri izbirnih predmetih, iz katerih bo opravljal-a sploøno maturo.
érettségi választható tantárgyaira való jelentkezését, illetve azok követelményszintjét.
Datum / Kelt ......................................................

M.P.
P.H.
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Podpis odgovorne osebe
Felelôs személy aláírása
.................................................................................
Obr. MSS-1-MSPSM/05

"

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 obrazcu 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 navedena v osebnem dokumentu. Øtevilke vpiøite razloœno, vsako
øtevilko v svoje okence. Œe matiœne øtevilke obœana nimate (npr. tuji dræavljani), vpiøite datum rojstva.
3. V okenca vpiøite dan, mesec in leto rojstva.
4. Vpiøite ime in sedeæ øole, na katero ste se prijavili k opravljanju sploøne mature.
5. Tabelo izpolnite za tiste izbirne maturitetne predmete, pri katerih spreminjate prijavo k sploøni maturi. Pri ravni
zahtevnosti vpiøite osnovna oz. viøja. Pri predmetih, kjer ni dveh ravni zahtevnosti vpiøite osnovna.
6. Rubriko izpolnite v primeru œe pri predmetu (predmetih) spreminjate le raven zahtevnosti, predmet pa ostaja isti.

Spremembo prijave k sploøni maturi podpiøite sami in starøi (skrbniki). Za polnoletne kandidate podpis starøev
ni obvezen.

Potrdilo izpolni øola in ga ob spremembi prijave k sploøni maturi 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.
4. Írja be annak az iskolának a nevét és székhelyét, amelyben általános érettségire jelentkezett.
5. A táblázatot azon választható érettségi tantárgyakra vonatkozólag töltse ki, amelyek esetében módosítja az
általános érettségire történô jelentkezést. A követelményszintnél írja be alap vagy emelt. Azon tantárgyak esetében,
amelyekbôl csak egy szinten folyik vizsga, írja be: alap.
6. A rovatot abban az esetben töltse ki, ha a választható tantárgy(ak)nak csak a követelményszintjét módosítja, a
tantárgy viszont nem változik.

Az általános érettségire törtenô jelentkezés módosítását a jelölt és szülei (gondviselôje) írják alá. A nagykorú jelöltek
esetében a szülôk aláírása nem kötelezô.
Az Igazolást az iskola tölti ki, és az általános érettségire történô jelentkezés módositásákor átadja a jelöltnek.
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