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A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell
hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi
eljárás rendjéről
A nyolcadikos tanulók visszahozzák a kiosztott táblázatot
(választandó iskolák), amely a felvételi eljárást megelőző írásbeli
vizsgára (központi felvételire) való jelentkezéshez szükséges.
(Hozzánk való visszaküldésének határideje)
A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgára való
jelentkezési lapok kitöltése, tanulási nehézséggel küzdők részére
többletidő kérvény (osztályfőnökök).
A tanulók és a szülők által aláírt jelentkezési lapokat a tanulók
visszahozzák az osztályfőnököknek.
Adminisztráció az általános iskolában, postázás (abba a középiskolába,
ahol a tanuló a felvételi vizsgát meg kívánja írni).
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany
János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása
esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.
Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
beadása.
Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az
Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára
az érintett középfokú intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra,
valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok
miatt nem tudtak részt venni
Félévi bizonyítvány osztása.
Táblázat: sorrend (választott középiskolák, tanulmányi területek
sorrendje)
Az osztályfőnökök kitöltik az adatlapokat, jelentkezési lapokat. (OH
elektronikus kitöltő rendszer)
Félévi szülői értekezlet.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú
intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az
írásbeli eredményéről a tanulókat. Értékelő lap
Ezen a héten az osztályfőnökök által megadott időpontban, az
általános iskolában a jelentkezési lapok és az adatlapok aláírása
(gyermek, mindkét szülő)!!!
Adminisztráció, postázás.
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
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jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési
lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott
rendészeti szakgimnáziumokba.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában. (SORREND) Valamelyik napon!
Módosított adatlapok megküldése a Felvételi Központnak.
A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a
középiskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
A Felvételi Központ kialakítja a végső döntést.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.
Ballagás és bizonyítványosztás
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által
meghatározott időben.

