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2017. október 20. Minden középfokú iskola köteles nyilvánosságra hozni
honlapjukon a felvételi eljárás rendjét
2017. november 15. A Hivatal közzé teszi a 8. évfolyamosok számára az
írásbeli felvételit szervező középfokú intézmények jegyzékét.
www.oktatas.hu
2017. november 9-10-11. Pályaválasztási kiállítás
Színhely: Tatabánya Sportcsarnok
Időpont: nov. 9. csütörtök
indulás 12.00-kor az iskola elől, busszal
Érkezés: kb. 14:30-kor
2017. november 15. Amennyiben a tanuló részt vesz a központi írásbeli
vizsgán, az OH honlapján kiválaszthatja a vizsgaszervező intézményt
2017. december 8. A központi írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok
benyújtásának határideje:
2017. december 12. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjára benyújtott pályázatok leadási határideje.
Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem
tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal.

FONTOS DÁTUMOK













2018.01.19. Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő
intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel
2018.01. 20. 10:00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a 9. évf.
általános tantervű képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára
2018. 01. 25. 14:00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák mindenki
számára
A feladatlapokra vonatkozó részletes tájékoztató a már fent említett
www.oktatas.hu honlapon megtalálható
Ugyancsak itt az előző évek feladatlapjai és megoldásai is
megtalálhatók
2018.02. 08.-ig Értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat
2018. 02. 19. A jelentkezési lapok, illetve a tanulói adatlapok
megküldésének (postára adásának) határideje

FONTOS DÁTUMOK
A középfokú iskola felvételi kérelmekről
1. vagy kizárólag a tanulmányi eredmények alapján
2. vagy a tanulmányi eredmények és a központi
írásbeli vizsga eredményei alapján
3. vagy a tanulmányi eredmények, központi írásbeli
vizsga eredménye és szóbeli meghallgatás alapján
dönthet.
 Szóbeli meghallgatás a felvételi eljárás időszakában
a központi írásbeli vizsgák lebonyolítása után,
meghatározott időpontban 2018. február 22. –
március 13. között tartható meg.


FONTOS DÁTUMOK
2018.03. 14. A középfokú iskola nyilvánosságra hozza az
ideiglenes felvételi jegyzéket (vagy oktatási azonosító számmal
vagy a jelentkezési lapon megadott jelige segítségével
azonosíthatja magát a tanuló)
2018.03. 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az
általános iskolában a módosító tanulói adatlap kitöltésével (az
eredetileg felsorolt iskolák sorrendjének megváltoztatása, illetve
új tanulmányi terület megjelölése lehetséges)
2018. 04. 27. A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak
2018. 05. 07-től Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az
általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál
kevesebb tanulót vettek fel.
2018.06.21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola
igazgatója által meghatározott időben

JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSE













Információszerzés: tájékozódás a középiskolákról
Internet, barátok, idősebb testvér, továbbtanulási kiállítás,
nyílt napok látogatása segítségével
Maximum 3 középiskola nyílt napját látogathatja meg a
tanuló szülői kérésre, amit az ellenőrzőben az iskola neve
és a nyílt nap időpontja megnevezésével jelez a szülő
A jelentkezési lap kitöltése a szülők, osztályfőnökök és a
tanulók közös munkájának eredménye
Először otthon közös megbeszélés alapján kitöltik a lapokat
Ezt követően az osztályfőnök gépre viszi az adatokat
A kinyomtatott jelentkezési lapokat visszakapja a tanuló,
majd a szülő aláírásával jelzi annak helyességét
Ezek után az iskola elküldi a jelentkezési lapokat a
megfelelő helyre

JELENTKEZÉSI LAPOKRÓL






A jelentkező több jelentkezési lapot
nyújthat be.
Minden jelentkezési lapon egy iskola
tüntethető fel.
Egy jelentkezési lapon az iskola több
tanulmányi területe is megjelölhető. A
jelentkezési lapokon a tanulmányi területnek
kódját minden esetben fel kell tüntetni.

AZ ADATBEGYŰJTŐ LAP






A tanuló adatbegyűjtő lapot fog kapni amit a
szülővel tölt ki
A tanulói adatbegyűjtő lapon fel kell tüntetni
a saját adatokat illetve a kiválasztott
iskolákat több tanulmányi terület esetén
feltüntetve azoknak a jelentkező által
meghatározott rangsorát.
A felvételi kérelmek rangsorolásáról a
középfokú iskola nem kérhet információt, a
tanulói adatbegyűjtő lapon feltüntetett
rangsorolást nem ismerheti meg.

MÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGRŐL






Az általános iskola a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott időszakban (2018. 03. 21-22)
egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a
szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot.
A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével
történik. A módosítás során új középfokú iskola nem
jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem
törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói
adatlapon feltüntetett középfokú iskolához újabb
tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt
rangsor megváltoztatható.
A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött
tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a
módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi
Központnak.

VÉGSŐ ELBÍRÁLÁS




A tanulói adatlapok módosításának
feldolgozását követően a Felvételi Központ a
KIFIR rendszerben kiegészíti a jelentkezők
listáját.
A jelentkezők listájának kiegészítése után a
középfokú iskola igazgatója a tanév rendjéről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott
határidőig kiegészíti az ideiglenes felvételi
rangsort, valamint tanulmányi területenként
közli a felvehető tanulók számát.

