Tisztelt Diákok!

Az alábbiakban olvashatjátok a Csongrád Megyei Kormány Hivatal Oktatási Főosztályának
tájékoztatóját a 2011/2012. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakra vonatkozóan:

A 2011/2012. tanév október-novemberi érettségi vizsgáinak lebonyolításával kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatom:

A 2011/2012. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakában az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. ( VI. 13. ) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés
b) pontjában foglaltak alapján rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló,
javító érettségi vizsgára lehet jelentkezni a kijelölt középiskolákban, illetve a megyei
kormányhivataloknál.

A 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
30/2011. ( VI. 7. ) NEFMI rendelet alapján:

A vizsgára jelentkezés határideje:

2011. szeptember 5. (hétfő)

Az írásbeli érettségi vizsgák időpontja:

2011. október 14-27.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja:

2011. november 9-14.

A középszintű szóbeli vizsgák időpontja:

2011. november 17-25.

A jelentkezés határidejéről és a vizsgaszervezésre kijelölt középiskolákról az intézmények
tájékoztatják saját tanulóikat.

A jelentkezéseket – közép – és emelt szintű vizsgák esetében egyaránt – a kijelölt
középiskolákba kell benyújtani.

A 2011./2012. tanév őszi érettségi vizsgáinak lebonyolítására – a fenntartókkal egyeztetett –
kijelölt középiskolák listáját a mellékelt táblázat tartalmazza.

Az intézményünkkel tanulói jogviszonyban álló tanulók, illetve a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 114 § (1) bekezdés b ) pontja szerint ingyenes vizsgaletételi lehetőséggel

rendelkező jelentkezőknek lehetőleg a saját fenntartójukhoz tartozó valamely kijelölt
középiskolában kell jelentkezni. Ha ilyen nincs a listán felsoroltak között, a kijelölt
intézmények valamelyikével vegyék fel a kapcsolatot.

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők bármelyik kijelölt középiskolába benyújthatják
jelentkezésüket, amennyiben számukra a vizsga a közoktatásról szóló törvény 116. § (1)
bekezdés e) pontja szerint díjköteles, a középszintű vizsgákért a jelentkezést elfogadó
középiskolának, az emelt szintű vizsgákért az Oktatási Hivatal számlájára kell
befizetniük a vizsgadíjat.
( Az Oktatási Hivatal számlaszáma: 10032000-00282637-00000000 )

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők jelentkezésüket a megyei kormányhivatalokhoz is
benyújthatják. Ebben az esetben a vizsgadíjat szintén az Oktatási Hivatal számlájára kell
befizetni. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatal honlapján elérhető
jelentkezési lapot kizárólag a kormányhivatalokhoz jelentkezők használhatják érettségi
vizsgára történő jelentkezés benyújtására, a kijelölt középiskolába jelentkezőknek
minden esetben az adott középiskola érettségi jelentkezési lapját kell használniuk.

A vizsgára jelentkezetteket a középszintű vizsgák időpontjáról, azok pontos helyéről a
szervező iskolák értesítik, az emelt szintű vizsgákról az illetékes megyei kormányhivatal
tájékoztatja az érintetteket. A tanulók vizsgára bocsáthatóságát minden esetben a
jelentkezést elfogadó intézménynek kell vizsgálnia.

A középszintű vizsgákat a jelentkezést elfogadó középiskolák bonyolítják le. A
jelentkezések elfogadása után kérjük, hogy legkésőbb 2011. szeptember 15-éig
tájékoztassák a vizsgázókat a szóbeli vizsgák – nyilvánosságra hozható – témaköreiről,
illetve azok tartalmi, eljárásbeli tudnivalóiról.

2011. július 26.

