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A pályaválasztás
nem hirtelen döntés, hanem időigényes,
hosszú folyamat eredménye,
ami nagy odafigyelést igényel
a családoktól:
szülőktől – diákoktól és
a pedagógusoktól.

A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

a jelentkezők rangsorolásának módjáról

felvételi tájékoztatója

A rangsorolás a felvételi pontszám alapján történik.
A felvételi pontszámot a következők adják:
 az általános iskolából hozott pontszámot az
5., 6., 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokból
számítjuk a következő módon:
1. magyar nyelv és irodalomból,
2. történelemből,
3. matematikából,
4. idegen nyelvből (több idegen nyelv esetén abból,
amelyikből jobb az eredmény) a 4 – 4 osztályzat
átlagának kétszerese
5. fizikából,
6. kémiából,
7. biológiából és
8. földrajzból pedig az adott években szerzett osztályzatok
közös átlagának kétszerese
 a szerzett pontszámot a felvételi dolgozatok eredménye adja,
egyenlő arányban. A felvételi vizsga eredményét tartalmazó Értékelő
lap másolatát a tanuló jelentkezési lapjához kell csatolni.


A maximálisan elérhető felvételi pontszám 100 pont; ennek
50%-át a hozott, 50%-át a szerzett pontszám adja.

•
•
•

az iskolánkban induló osztályokról
a felvételi eljárásról
a jelentkezők rangsorolásának módjáról

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsor elkészítésénél
– jogszabályban előírt módon – előnyben részesítjük
• a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve azokat a
jelentkezőket, akiknek
• a lakóhelye (tartózkodási helye) az iskola székhelyén
található. Ezt követően a
• következő szempontokat vesszük figyelembe:
•

……

A felvételi eljárás befejezését követően az iskola igazgatója
tagozatonként

jegyzéket,

elkészíti

az

ideiglenes

felvételi

és azt az iskola portája melletti hirdetőtáblán
kifüggesztjük, honlapunkon közzé tesszük. A kifüggesztett jegyzéken
a tanuló oktatási azonosító számát és a felvételi rangsorban elfoglalt
helyét tüntetjük fel. Tájékozódni tehát csak a tanuló oktatási
azonosító számának ismeretében lehet!

A osztály - emelt szintű angol nyelvi képzés
Kódszáma: 0001
Ebben az osztályban 2 csoportban heti minimum 5 órában
tanítjuk az angol nyelvet. A csoportokat a tanulók tudásszintje
alapján alakítjuk ki. Hagyományosan egy kezdő és egy
haladó angol nyelvi csoportot indítunk.
C osztály – emelt szintű matematika képzés
Kódszáma: 0002
Ebbe az osztályba azokat a reál érdeklődésű tanulókat várjuk,
akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni
a matematikával, illetve továbbtanulási szándékuk ennek az
iránynak felel meg. Ebben a formában a matematikát a 9. és
10. évfolyamon 5 – 5 órában, a 11. és 12. évfolyamon pedig –
a tanuló választásától függően – 5, illetve 7 órában tanítjuk.
B osztály – emelt szintű komplex természettudományos képzés
Kódszáma: 0003
Ebben a csoportban a tanulók 9. és 10. évfolyamon a kémiát,
11. és 12. évfolyamon pedig a biológiát és – a tanuló
választásától függően – a kémiát vagy a fizikát tanulják emelt
óraszámban.
B osztály – általános tantervű képzés
Kódszáma: 0004
Ezt a képzési formát azoknak a tanulóknak ajánljuk, akiknek a
továbbtanulási tervei még nem alakultak ki. Ebben a
csoportban 9. és 10. évfolyamon minden tantárgyat
alapóraszámban tanulnak a tanulók, 11. évfolyamtól pedig
lehetőségük van emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő
órákra járni, és ott megszerezni azt a többlettudást, ami a
továbbtanuláshoz szükséges.

A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

felvételi tájékoztatója
•
•
•

az iskolánkban induló osztályokról
a felvételi eljárásról
a jelentkezők rangsorolásának módjáról

D osztály – köznevelési típusú sportiskolai osztály Kódszáma:0005
Gimnáziumunknak ebbe az osztályába azoknak tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a
tanulás mellett már eddig is jó sporteredményeket értek el egyesületi vagy diákolimpiai
szinten, és magas szintű tanulmányi munkájuk mellett kiemelkedő sporttevékenységet is
szeretnének folytatni. A felvételt nyert tanulóknak – és szüleiknek – vállalniuk kell az
egyesületben való rendszeres edzést és versenyzést.
Az osztály tanulóinak heti két alkalommal két órában délelőtt is biztosítjuk az edzésidőt.
Lehetővé tesszük számukra a versenyeken, edzőtáborokban való részvételt, hosszabb
hiányzás után felzárkóztató foglalkozásokkal is segítjük hiányzásaik pótlását. Tanórai
keretek között sajátíthatnak el sportspecifikus ismereteket (sporttörténet,
sportpszichológia, sportági ismeretek).

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsor elkészítésénél
…..
Ezt követően a következő szempontokat vesszük figyelembe:
 az emelt szintű angol nyelvi osztályban a jobb anyanyelvi felvételi eredményt
 az emelt szintű matematika osztályban a jobb matematika felvételi eredményt
 az emelt szintű komplex természettudományos csoportban a természettudományos
tantárgyak magasabb hozott pontszámát
 a hagyományos általános tantervű csoportban az általános iskolából hozott magasabb
pontszámot
 a sportiskolai osztályban az általános iskolából hozott magasabb pontszámot.

GYK
8. Hogyan vehető figyelembe a testnevelés tanulmányi terület
estében a gyakorlati vizsga eredménye?
Amennyiben a középfokú iskola testnevelés tanulmányi területen hirdet felvételt,
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett további képességek,
készségek meglétét is vizsgálhatja.

A rendelet 28. § (5) bekezdése szerint a 27. § (5) bekezdésben meghatározott szempontok
vizsgálatának eredménye

a felvétel feltételeként

• figyelembe vehető, de
• a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.
A gyakorlati vizsga eredménye az összpontszámba tehát nem számítható be, pontszámmal a vizsga nem

értékelhető.
A vizsga eredményeként az állapítható meg, hogy a tanuló az adott gyakorlati vizsgán megfelelt, vagy nem
felelt meg a követelményeknek. A gyakorlati vizsga az általános felvételi eljárás időszakában szervezhető meg.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Szombathelyi
Kanizsai Dorottya Gimnázium
•
•
•
•
•

középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése
meghirdetett osztályok és kódjai
Tanulmányi területek
Felvételi vizsga – A felvételi pontok számítása
A felvételi eljárás lezárása

4 éves gimnáziumi képzés Kód: 0001, 0002, 0003
A jelentkezések elbírálási módja
A Kanizsai Dorottya Gimnázium nem szervez központi
felvételit az előzőekben felsorolt kódszámú osztályokba
jelentkezők számára.
A tanulók felvételének alapját kizárólag az általános iskola
6-7. tanév év végi, valamint a
8. év félévi jegyeinek átlaga jelenti. A megszerzett
érdemjegyek közül a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

magyar nyelv és irodalom,
történelem,
idegen nyelv(ek),
matematika,
földrajz,
biológia,
kémia,
fizika jegyeket vesszük figyelembe.

Ennek megfelelően a tanulók általános iskolai eredményei
határozzák meg a felvételi sorrendet. Azonos pontszám
esetén az adott osztályban kiemelten kezelt tantárgy
érdemjegye határozza meg a sorrendet. Ennek
egyenlősége esetén a sorrendben következő tantárgyak
eredményei döntenek: matematika, magyar nyelv és
irodalom, történelem, biológia, földrajz, kémia, fizika.
A tanulmányi versenyeken elért eredményeket nem vesszük figyelembe a
rangsor kialakításában!

1+4 éves két tanítási nyelvű (magyar-angol)
gimnáziumi képzés Kód: 0004
A felvételi pontok számításáról
A tanulmányi területre történő felvételről az
általános iskolai eredmények és a
központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú feladatlapokkal
megszervezett magyar nyelvi és matematika
írásbeli vizsga eredménye alapján döntünk.
A felvételi pontszámot a következők adják:
Az általános iskolából hozott pontszámot a
6., 7. osztály év végi és a 8. osztályos félévi
1. magyar nyelv és irodalom,
2. történelem,
3. matematika,
4. idegen nyelv(ek),
5. fizika,
6. kémia,
7. biológia és
8. földrajz osztályzatok átlagából számítjuk
A szerzett pontszámot a felvételi dolgozatok
eredménye adja.
Az elérhető maximális felvételi pontszám 100
pont; ennek 50%-át az általános iskolából
hozott, 50%-át a szerzett pontszám adja.
A tanulmányi versenyeken elért eredményeket nem
vesszük figyelembe a rangsor kialakításában!
Azonos pontszám esetén az adott osztályban
kiemelten kezelt tantárgy (angol nyelv) érdemjegye
határozza meg a sorrendet. Ennek egyenlősége
esetén a sorrendben következő tantárgyak
eredményei döntenek: matematika, magyar nyelv és
irodalom, történelem, biológia, földrajz, kémia, fizika.

A felvételi eljárás lezárása
A felvételi eljárás befejezését követően
iskolánk igazgatója tagozatonként
elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket,
és azt nyilvánosságra hozza.
Iskolánkban az iskola portája melletti
hirdetőtáblán függesztjük ki, illetve a
honlapunkon hozzuk nyilvánosságra az
ideiglenes a rangsorokat. A
megjelentetett jegyzéken a tanuló
oktatási azonosító számát és a felvételi
rangsorban elfoglalt helyét tüntetjük fel.
Tájékozódni tehát csak a tanuló oktatási
azonosító számának ismeretében lehet!
Iskolánkban 2019. március 12-éig
függesztjük ki az iskola portája melletti
hirdetőtáblán a rangsorokat. ideiglenes
felvételi jegyzék
Beiratkozás 2019. június 20-án 8-15
órakor. A beiratkozáskor idegen
nyelvekből szintfelmérésre kerül sor,
amely alapjául szolgál a közel azonos
szintű nyelvi csoportok kialakítására.
Vidéki tanulóknak kollégiumi elhelyezés
lehetőségét biztosítunk a város
középiskolai kollégiumaiban.

Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum Savaria Szakgimnáziuma és
Kollégiuma

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az iskola külön felvételi vizsgát
nem tart.
A hozzánk jelentkezett tanulókat az
általános iskola
7. év végi és 8. félévi
1. magyar nyelv és irodalom,
2. történelem,
3. idegen nyelv,
4. matematika és
5. fizika tantárgyak eredményei
alapján rangsoroljuk

2. A képzéseinkre jelentkező
tanulóknak
a
választott
pályára való
egészségügyi alkalmasságról
a
honlapunkon
található
nyomtatvány
felhasználásával
a
háziorvostól
kell
igazolást
kérni, és azt az iskolába
küldendő jelentkezési laphoz
kell csatolni.
A rendészeti képzés esetén az
előzetes
fizikai alkalmassági vizsgálat
pontos
időpontjáról
a
jelentkezők írásos értesítést
kapnak.

3. A jelentkezési lapokat az
általános iskoláknak 2019.
február 18-ig kell iskolánkba
továbbítani.
4. A rendészeti képzés esetén
az előzetes fizikai alkalmassági
vizsgálat várható időpontja:
2019. február 26. 8.00
5. Az ideiglenes felvételi
jegyzéket 2019. március 18-ig
kifüggesztjük.
6. A tanulói adatlapok
módosításának lehetősége
2019. március 21-22.
7. A felvételi eredményről 2019.
április 30-ig értesítjük a hozzánk
jelentkezőket.

Felvételi a középfokú iskolákban a
2018/2019. tanévben

2.A középfokú felvételi eljárás
szakaszai
A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.
 Az első szakasz az

általános felvételi eljárás, amely

2019. január 19. és április 30. között tart.
 A második szakasz a

rendkívüli felvételi eljárás, amely

2019. május 6. és augusztus 31. között tart.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Jelentkezők*
/gondviselők

Általános
iskolák

Középfokú
iskolák

Oktatási
Hivatal

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A Szülők
Jelentkezők*/gondviselők feladata a tájékozódás arról, hogy:
 a kívánt iskola milyen tanulmányi területen indít osztályokat,
 kér-e központi írásbeli vizsgát,
 szóbeli felvételi vizsgakövetelményei

5. 2018. október 20.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra
kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6. 2018. október 31.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
5. Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi
írásbeli vizsgára. Ez általában

tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a

februári felvételi jelentkezésig elképzelései, szándékai megváltoznak, és mégis szüksége
lesz a központi írásbeli vizsga eredményére.
A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mert
annak eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését a továbbtanulásra
kiválasztott középfokú iskolákba. Akár intézményenként is eldöntheti, hogy a központi
írásbeli vizsga eredménye alapján, vagy az SNI tanulókra vonatkozó helyi, speciális
értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását.

7. 2018. november 16.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a
nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező intézmények jegyzékét.

8. 2018. december 7.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az
Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

http://www.felvizsga.shp.hu/hpc/web.php?a=felvizsga&o=jelentkezesi_lapok_adatlapok_letoltese_x7mh

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra

• A tanulóknak 2018. december 7-ig a letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”
benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra.
• Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a

felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való
jelentkezésre kell majd használni.
• A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát meghirdető

középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a
központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.
• A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli
vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi
eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen
jelentkezési sorrendet jelöl meg.
• Egy tanuló csak egy középiskolába jelentkezhet írásbeli vizsgára.

A magyar nyelvi feladatlapokról
A tízből
kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a
tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell
rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési,
szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok tehát a korábbi
évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag
reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető
gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés,
következtetés, véleményalkotás). A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi
szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak.
Az összetettebb tízedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott

műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és
a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi,
szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelnie.

A matematika feladatlapokról
A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez
kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is.
Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához.
Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is
mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a
• tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a
• feladatmegoldó készség, a
• problémaérzékenység, a
• kreativitás, a
• logikai biztonság, a
• szabálykövetés, a
• koncentráló képesség, a
• figyelem összpontosítása és tartóssága.
Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció. Ebből
következően
elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése is.

http://www.felvizsga.shp.hu/hpc/web.php?a=felvizsga&o=kozponti_felveteli_2013__g7x5

https://www.oktatas.hu/cimke_lista?keyword=k%C3%B6z%C3%A9pfok%C3%BA+beiskol%C3%A1z%C3%A1s

http://www.oldjukmeg.net/

A központi írásbeli felvételi vizsga
eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését a
továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba a jelentkező.

13. 2019. január 19., 10.00
Központi írásbeli felvételi vizsgák

az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett
intézményekben.

14. 2019. január 24., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

17. 2019. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Azon jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános
iskola állítja elő
 az általános iskola által meghatározott formában és
 az általános iskola által megjelölt időpontig
leadják a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges, a
jelentkezési szándékukra vonatkozó információkat az
iskolában.
Az egyéni jelentkezők* január elejétől elkezdhetik a
jelentkezések rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer
egyéni jelentkezők számára készített felületén, és ugyanitt
előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és
tanulói adatlap).

2019. január 15./február 7.
Azon jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános iskola állítja elő
az általános iskola által meghatározott formában és az általános iskola által megjelölt időpontig

leadják a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándékukra vonatkozó információkat az
iskolában.

20. 2019. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a
tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési
lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

TANULÓI ADATLAP
JELENTKEZÉSI LAP



FELVÉTELI KÖZPONTBA (Győr)

KÖZÉPISKOLÁ(K)BA



2 pld. (Győr + Ált. isk)











a jelentkező több
JELENTKEZÉSI LAPot is
kiállíthat
Ajánlott 3-5 középiskola
megjelölése

Minden szóba jöhető
középiskola, akár több
tagozatkóddal
Minden JL-on egy iskola
tüntethető fel – több
tanulmányi területtel

MÓDOSÍTÓ
TANULÓI ADATLAP

Feltünteti, hány jelentkezési
lapot állított ki a jelentkező



FELVÉTELI KÖZPONTBA
(Győr)



2 pld. (Győr + Ált. isk)



Feltünteti a felvételi kérelmek
RANGSORát





A rangsoroláslt nem
iskolánként, hanem tanullmányi
területenként kell elvégezni

A tanulói adatlapok
módosításának lehetősége az
általános iskolában.



A felvételi kérelmek
rangsorolásáról a középfokú
iskola nem kérhet információt





Egy pld. Győr – Felvételi
Központ 2019.02.18.



Egy pld.- őrzi az általános iskola
a tanuló végleges döntéséig.

2019. március 21-22.

2019. március 25

Az általános iskola eddig az
időpontig elzárva őrzi az eredeti,
korábban beküldött tanulói
adatlap második példányát. A
módosító tanulói adatlapot
ekkor kell megküldeni a
Hivatalnak.

A JELENTEKEZÉSI LAP és a TANULÓI ADATLAP

aláírása

2019. február 5-12.
Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról
2018. szeptember 3.
A felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes
tájékoztató készült.

A dokumentumokat az osztályfőnököknek
2019. 02. 13. SZERDA déli 12-ig le kell adniuk az
iskola titkárságán
20. 2019. február 18.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első
példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

GYK
3. Mikor érdemes élnie a tanulónak a módosítás lehetőségével?
A jelentkező számára a módosítás lehetősége akkor lehet fontos, ha a felvételik során az egyes
iskolákban szerzett tapasztalatai alapján esetleg megváltozott a saját felvételi elképzelése. Inkább más
helyre szeretne elsősorban bejutni (és

• ha több helyre is felvennék, a saját választása, a tanulmányi területek között általa felállított sorrend
lesz a döntő), illetve még inkább azért, mert
•

lehetősége van olyan új tanulmányi területeket is megjelölni, amelyekbe a bejutás esélye nagyobb.

•

Új tanulmányi terület felvétele azonban - az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés
alapján - csak olyan középfokú iskolában lehetséges, amely a tanulói adatlapon már korábban is
szerepelt. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell
feltüntetni.

• Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni.

22. 2019. február 21. - március 14.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
NLG
Művészeti
Savaria

23. 2019. március 18.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.

24. 2019. március 21-22.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

25. 2019. március 25.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói
adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni

a Hivatalnak.

2019. március 18.

GYK
4. Mit tartalmaz az ideiglenes felvételi rangsor?
A középfokú iskola igazgatója az Oktatási Hivataltól megkapott jelentkezők listájának
felhasználásával
• tanulmányi területenként elkészíti az ideiglenes felvételi rangsort. Az ideiglenes
felvételi rangsort a KIFIR rendszerben úgy kell elkészíteni, hogy
• a jelentkezők listájában minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a

felvétellel kapcsolatos döntését.
• Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi
jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem

teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem
elutasítását az „E" betű alkalmazásával kell beírni.
• A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsorban – tanulmányi
területenként – feltünteti a felvehető tanulók létszámát is.

GYK

2019. április 30.

2019. május 6-17.

2019. május 17.
A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2019. június 20-22.
Felvételi eljárásban való részvétel

általános
- KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI dec.7. jan.19.
- JELENTKEZÉSI LAP - TANULÓI ADATLAP - MÓDOSÍTÓ TANULÓI ADATLAP
Rendkívüli

Honlapok ahol tájékozódhatunk:
www.oktatas.hu
http:// eduline.hu/kozoktatas
http://www.oldjukmeg.net/
www.eletpalya.munka.hu
www.palyanet.hu/
www.felvi.hu/tas.hu
www.szakmavilag.hu
www.szakkepesites.hu
www.mot.hu
www.okjnet.huwwweduline.hu

