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1. sz. melléklet
(Jelentkezési lap)

	
	a középiskola hosszú bélyegzője

A középiskola OM-azonosítója / telephelykódja: 	/	


Jelentkezési lap OKTV-re
A tanuló neve: 		 évf.: 	 	oszt.: ...	
oktatási azonosítója:












tantárgy
kategória
felkészítő tanár(ok)












Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem egyrészt a versenybizottság szakmai döntéseit, másrészt  a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim adatkezelési tájékoztató szerinti kezelését.
Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy döntőbe jutás esetén 

hozzájárulok / nem járulok hozzá*

nevemnek, iskolám nevének, osztályom jelének és versenyeredményemnek az Oktatási Hivatal honlapján való nyilvánosságra hozatalához. 
Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/eredmenyek linken olvasható „Tájékoztatás az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny során tárolt személyes adatok kezeléséről” című tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.

* Kérjük a választott részt aláhúzni!
dátum: 	
			
	a tanuló aláírása	a szülő (gondviselő) aláírása
	(Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

2. sz. melléklet
(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.)



	
	a középiskola hosszú bélyegzője

A középiskola OM-azonosítója / telephelykódja: 	/	



Igazolás
az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról


A tanuló neve: 	................. évf.: ......	 oszt.: ...........

Igazolom, hogy a 2019/2020. tanévi OKTV-n a tanuló 	……………………………………………..… tantárgyból …..…….. kategóriában az aláhúzással megjelölt feltétel teljesítésével jelentkezett az OKTV-re:
Az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel megelőző középiskolai évfolyam tanulói közül az OKTV-re a versenykiírás 1.1. a) és b) pontjainak megfelelő azon tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezési határidő előtt 
sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból, vagy
a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi követelményeit teljesítették a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel megelőző középiskolai évfolyam tananyagával bezárólag.
dátum: 	
PH
	
	igazgató


3. sz. melléklet
(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.)



	
	a középiskola hosszú bélyegzője

A középiskola OM-azonosítója / telephelykódja: 	/	



Igazolás OKTV kategóriához



A tanuló neve: 	................. évf.: ......	 oszt.: ...........


Igazolom, hogy a 2019/2020. tanévi OKTV-n a tanuló az érvényes versenykiírásban rögzített szabályoknak megfelelően jelentkezett a(z		tantárgy versenyének 	 kategóriájába.
dátum: 	
PH
	
igazgató


4. sz. melléklet
(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.)



	
	a középiskola hosszú bélyegzője

A középiskola OM-azonosítója / telephelykódja: 	/	


Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez
Az élő idegen nyelvek versenyén – a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével – nem indulhatnak azok a tanulók, 
–	akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülőjük beszélt anyanyelve,
–	akik a 12. életévük betöltése után – a versenyben való részvétel tanévével bezárólag – összesen legalább egy évet töltöttek az adott nyelvterületen,
–	akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott nyelvterületen,
–	akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan – külföldi, Magyarországon működő külföldi vagy külföldi rendszerű – iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv.
–	Az orosz nyelv versenyen nem indulhatnak azok a tanulók, akik a 12. életévük betöltése után összesen legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió utódállamainak területén, illetve egyik vagy mindkét szülőjük az egykori Szovjetunió területén született és élt.


A tanuló neve: 	................. évf.: ......	 oszt.: ...........

Alulírottak kijelentjük, hogy a tanuló 		 nyelvből megfelel az OKTV a 2019/2020. tanévi versenykiírásában rögzített általános és az adott nyelvre vonatkozó részletes részvételi feltételeknek.
dátum: 	
			
	a tanuló aláírása	a szülő (gondviselő) aláírása
	(Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)


5. sz. melléklet
(Minden pályamunkához zárt borítékban mellékelni kell. A borítékon csak a jelige szerepelhet.)


	
	a középiskola hosszú bélyegzője

A középiskola OM-azonosítója / telephelykódja: 	/	


ADATLAP pályamunkához


A tanuló neve: 	................. évf.: ......	 oszt.: ...........
pályázatos verseny neve: 	
A pályamunka jeligéje: 	
A választott téma (vizuális kultúra esetén a választott terület) sorszáma és címe: 
	
dátum: 	
PH
	
igazgató


Felhasználási engedély vizuális kultúra verseny esetén
Ezúton nyilatkozom arról, hogy 
engedélyezem / nem engedélyezem*,

 hogy pályamunkám a versenyzők alkotásaiból készült kiállításon bemutatásra kerüljön, a műről kép- és videófelvétel készüljön, és ez az alkotóként a nevemmel a kiállítási katalógusba bekerüljön. Kijelentem, hogy az Oktatási Hivatal harmadik személynek további felhasználásra felhasználási jogot nem engedhet. Kijelentem, hogy a felhasználási jog ellenértékeként díjazásra nem tartok igényt. Jelen felhasználási engedély a versenyzők alkotásaiból készült kiállításra és annak katalógusára vonatkozik.


* Kérjük a választott részt aláhúzni!
dátum: 	
			
	a tanuló aláírása	a szülő (gondviselő) aláírása
	(Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)


6. sz. melléklet
(Kitöltendő az írásbeli versenyrészen)
OKTV írásbeli fordulójának JEGYZŐKÖNYVE 
A versenyt lebonyolító intézmény neve:
Az igazgató neve:
Az intézmény OM azonosítója:
Az intézmény címe: 
A verseny helyszíne (terem, előadó):
A verseny időpontja: 
Tantárgy, kategória:
1. Az OKTV írásbeli feladatlap csomagok felbontása
A bontás helye:
A bontás időpontja:

A feladatlap csomagok állapota
sértetlen
(db)
sérült
(db)
felbontott
(db)
szöveges megjegyzés





A feladatlapok állapota
sértetlen
(db)
sérült
(db)
szöveges megjegyzés




A feladatlap csomagbontó bizottság tagjai
Név
Beosztás
Aláírás















2. Ülésrend
(háromfordulós versenyek első fordulójában /dráma kivételével/ névvel, egyéb esetekben kódszámmal.)











































































































































Tanári asztal



3. Feljegyzések a verseny menetével kapcsolatban
(Háromfordulós versenyek első fordulójában /dráma kivételével/ névvel, egyéb esetekben kódszámmal.)
A kidolgozás kezdete:                      óra             perc

A versenyző
neve/kódszáma/jeligéje
Távozás
időpontja
Vissza-érkezés
időpontja
A felügyelő tanár aláírása
A versenyző
neve/kódszáma/jeligéje
Távozás
időpontja
Vissza-érkezés
időpontja
A felügyelő tanár aláírása



















































































































































4. Feljegyzések a kidolgozott feladatlapok beadásával kapcsolatban
(Háromfordulós versenyek első fordulójában /dráma kivételével/ névvel, egyéb esetekben kódszámmal.)
A versenyző 
neve/kódszáma/jeligéje
Beadás
időpontja
A felügyelő tanár aláírása
A versenyző 
neve/kódszáma/jeligéje
Beadás
időpontja
A felügyelő tanár aláírása
















































6. Rendkívüli események

7. Felügyelő tanárok
Időtartam
A felügyelő tanár neve
A felügyelő tanár aláírása












dátum: 	
PH
			
	a jegyzőkönyvet leadó felügyelő tanár	igazgató/OH megbízott


