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ДОВІДКА / IGAZOLÁS 

               для учнів, які вивчають угорську мову в школах з українською мовою навчання 

az ukrán tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet tanulók részére 

 

Видана __________________________________ про те, що він/вона навчається у ______ класі 

Kiadva                 arról, hogy a tanuló az               osztályban tanul 

 

 _____________________________________________________________________ (повна назва навчального закладу) 

     (az oktatási intézmény megnevezése)  

і вивчає угорську мову як іноземну, в кількості ____ годин на тиждень, в рамках тарифікованих (не факультативних занять) 

aki a magyar nyelvet, mint idegen nyelvet tanulja        órában hetente, tarifikált, (nem fakultációs) órák keretében. 

 

Кількість уроків угорської мови проведених за перше півріччя 2017/2018 навчального року складає ______ години. 

A magyar nyelv tanórák száma a 2017/2018-es tanév első félévében egészében                                                                   óra 

 

Кількість пропущених без поважних причин уроків угорської мови за перше півріччя 2017/2018 н.р. складає ______ години. 

Az igazolatlanul mulasztott magyar nyelv órák teljes száma a 2017/2018-es tanév első félévében                            óra 

Довідка видана для подання до Благодійного Фонду «КМКС» 

Az igazolást a „KMKSZ” JA részére adták ki 

 

____    __________________   2018р. 

      МП   Директор _______________    _________________________ 

                  igazgató     підпис                   ініціали, прізвище 
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