Kedves Szülők! Kedves Nyolcadikosok!
Befejeződtek a felvételi eljáráshoz kapcsolódó elbeszélgetések, és befejeződött a rangsor
összeállítása, amely a bejegyzés végén található.
Nem kell megijedni a hosszabb listáktól sem, mert a végleges felvételi jegyzéket több
tényező is befolyásolja:
 minden olyan tanuló, több tagozatra is jelentkezett az iskolánkba, a megjelölt

tagozatok mindegyik jegyzékén szerepel, de csak egy tagozatra fog bekerülni,
így sok hely felszabadul,
 azok a tanulók pedig, akik nem a mi iskolánkat jelölték meg az első helyen,
felvételt nyerhetnek másik iskolába, így az ő helyük is megüresedik, a többiek
feljebb kerülnek a rangsorban,
 a tagozatok és az iskolák sorrendjét módosítani lehet március 16-17-én, illetve
a megjelölt iskolában az igazgató írásbeli hozzájárulásával új tagozatot lehet
felvenni.
Mindezek jelentősen átrendezhetik a végleges felvételi jegyzéket, ami a ranglistán
való lényeges feljebb kerülést jelentheti.
Néhány információ még a felvételi jegyzékről:
 Mindenki annyi jegyzéken találja meg magát, ahány tagozatunkra jelentkezett.
 Az egyes tagozatok jegyzékén nem azonos a sorszám, hiszen a különböző

tagozatainkra különböző a jelentkezők száma is
A felvehető tanulók létszámkerete, a képzésre kattintva, pedig megtekinthetik a
Felvételi jegyzéket:
KÓD
101
102
103
103
111
112
113
114

Képzés (osztály)
Szakgimnázium, Informatika tagozat,5 éves, két tanítási nyelvű osztály, angol
Szakgimnázium, Informatika tagozat, 4 éves, normál tanrendű
Szakgimnázium, Gépészeti tagozat, 4 éves , normál tanrendű, német
Szakgimnázium, Gépészeti tagozat, 4 éves , normál tanrendű, angol
Szakközépiskola, 3 éves képzés, Gépi forgácsoló
Szakközépiskola, 3 éves képzés, Ipari gépész
Szakközépiskola, 3 éves képzés, Szerszámkészítő
Szakközépiskola, 3 éves képzés, Számítógép-szerelő, karbantartó

Felvehető létszám
30 fő
34 fő
34 fő
34 fő
28 fő
28 fő
28 fő
28 fő

Az Országos Felvételi Központ április 5-én elküldi a középiskoláknak a jelentkezők
módosított névsorát, majd a középiskoláknak április 8-áig kell visszaküldeniük az
ideiglenes felvételi rangsort.
Ez után a Felvételi Központ az általatok megjelölt iskola- és tagozatsorrend szerint
számítógépen összesíti, illetve összefésüli az adatokat:

 az első helyen megjelölt iskolában végigfuttatják a megjelölt tagozatokat, és akit

nem utasítottak el az első helyen megjelölt tagozaton, illetve befért a
létszámkeretbe, már ott is a neve a végleges jegyzéken, ha nem, következik a
második helyen megjelölt tagozat stb.
 akit az első helyen megjelölt iskolába nem vettek fel, vagy nem fért bele a
létszámkeretükbe, továbbsorolják a második iskolába, majd a megjelölt
tagozatokat itt is végigfuttatják, vagyis megismétlődik a folyamat. (A statisztikák
szerint a nyolcadikosok jelentős százalékát felveszik az 1-2. helyen megjelölt
iskolák valamelyikébe!)
A végleges felvételi jegyzéket a Felvételi Központ április 19-én küldi meg a
középiskoláknak.
A középiskoláknak így csak április 19. után, a végleges felvételi jegyzék alapján szabad
hivatalos értesítést küldeniük, és csak annak a diáknak küldhetnek "felvételt nyert"
értesítést, aki szerepel a végleges felvételi jegyzékükön, de mindenki csak egyetlen egy
iskola végleges felvételi jegyzékén szerepel.
Ezért ne tévesszen meg senkit, ha több iskolától is "felvételt nyert" értesítést kap,
csak az április 19. után érkező tekinthető hivatalosnak.

Iskolánk a mindenre kiterjedő tájékoztatás érdekében a módosítani
szándékozó, illetve a bizonytalan jelentkezők és gondviselőik számára
személyes konzultációs lehetőséget biztosít az intézmény vezetőjével.
A konzultációra előzetesen be kell jelentkezni az iskola titkárságán (telefon:
282-9732)
A konzultáció időpontjai:
2016. március 10-én 9-16 óráig
2016. március 11-én 9-12 óráig

A középiskolák nem tudják, ki hányadik helyen jelölte meg őket, ezért azt, akit
szeretnének felvenni, mindenképpen a felvettek között szerepeltetik a Felvételi
Központnak elküldendő listájukon, a többit pedig a létszámkeret, illetve a megjelölt
sorrend dönti el.
Napsugaras tavaszi napokat kívánunk!

