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SZOBELI túzsgát nem tartunk.

A beérkező jelentkezési lapokat rangsoroljuk. A tanulók rangsorolását az általános iskola 5. 6. 7 . év végi és 8.

félévi osztályzatainak összeadott értóke alapján végezzük. A tigyelembe vett tantárgyak: matematika, ftzlka,
magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv.

Március 16-áí9 nyilvánosságra kell hoznia a tanulmányi teniletenként elkészített jelentkezők felvételi
jegyzékét. A jegyzéken minden jelentkező azoktatási azonosító számával (vagy a jelentkezési lapon megadott
jeligével) szerepel. A jegyzék tarl.almazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elórt összesített eredményét
és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

A jelentkezések módosításának lehetősége március 19-20. között, a módosító tanulói adatlap kitoltésével.
A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el: - az eredetileg megküldott tanulói adatlapon
megadott sorrend módosításao illetve - az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett
középfokú iskolával törlént előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megielöIése. Az egyeztetés
tényét azintézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. Ú1 ist<otat (és annak
tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézménlt és tanulmányi teniletet
nem lehet a módosító időszakban törólni! A módosító tanulói adatlapot atanulói adatlappal megegyező módon
kell előállít ani, azaz,. - az egyénij elentkezők a KIFIR felvételi lap kitoltő rendszer egyéni j elentkezők számára
készített felületén, önállóan áIlithatják elő, - azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapjéúis az
általános iskola állitotta elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állitja elő, a KIFIR felvételi lap
kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén. A módosító tanulói adatlapokat március 23-
áig kell postára adni a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az á|talános iskolának (áltatános
iskolás jelentkező esetón) az Oktatási Hivatal címére. A módosító tanulói adatlap mellékleteként
semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.

Ápritis 30-ig a középfokú iskolák az egyeztetett felvételi jegyzék alapján megküldi a felvételrőlvagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskoru jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező
tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is. Amennyiben a jelentkező 6 vagy 8 évfolyamos
gimnáziumi képzésre nyújtotta be a jelentkezését, az elutasításról nem kell az általános iskolát értesíteni. A
jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatőjának fel kell hívnia a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a
dontés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a
fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet.
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