Ideiglenes felvételi jegyzék a 2019-2020. tanévben induló emelt
szintű képzéseinkre

Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!

Az intézményünkbe jelentkező tanulók ideiglenes felvételi rangsorának jegyzékét
képzésenként olvashatják lenti listáinkon.
A listákon a tanulók oktatási azonosítójukkal, vagy - amennyiben ezt kérték - jeligéjükkel
szerepelnek. A tanuló azonosító adata mellett feltüntettük a felvételi eljárásban elért összesített
pontszámot, és a pontszámok alapján kialakult sorrendet.
Azok a tanulók, akik iskolánk több képzését is megjelölték, az általuk választott valamennyi
képzés rangsorában szerepelnek.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy ezek a rangsorok közvetlenül nem adnak felvilágosítást arra
vonatkozóan, hogy a vizsgázó felvételt nyert-e az adott képzésre!
Az itt közölt listák alapján ugyanis a Győri Felvételi Központ végzi el az összes iskola adatainak
ismeretében a rangsorolást.
Az ideiglenes felvételi jegyzék változni fog, mert


ha egy tanuló több tagozatot is megjelölt iskolánkban, és pl. az első helyen megjelölt
képzésre felvételt nyer, akkor a többiben már kiesik a listából.



ha a felvételiző nem a mi iskolánkat jelölte meg első helyen, (intézményünknek erről
adata nincs) és a tanuló az elsőként megjelölt iskolába felvételt nyer, akkor a Felvételi
Központ őket kihúzza majd a mi listáinkról, és a mögötte állók előbbre kerülnek a
rangsorban.



ha új tagozatfelvételi kérelmek miatt új jelentkezőket sorolunk be az adott képzésre.

Ideiglenes felvételi jegyzékeink színkódot tartalmaznak. A zöld színnel megjelölt felvételizők az
ideiglenes lista alapján biztosan bekerülhetnek az adott képzésre. A sárga színnel jelölt tanulók
várakozó listára kerültek, ha az előttük szereplő tanulókat máshová veszik fel, akkor
bekerülhetnek az adott képzésre. A világoskék színnel jelölt tanulókat teljesítményük alapján
nem tudjuk felvenni az adott képzésre.
A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak
lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. A jelentkezések
módosítására 2019. március 21–22 -én, a módosító tanulói adatlap kitöltésével van lehetőség.
A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:



az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve



az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú
iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az
egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell
tüntetnie.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon
feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!
A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell
előállítani, azaz:


az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára
készített felületén, önállóan állíthatják elő



azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola
állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR
felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.

A módosító tanulói adatlapokat 2019. március 25-ig kell postára adni a jelentkezőnek (egyéni
jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) az Oktatási
Hivatal címére. A módosító tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell
csatolni.
A felvételi végleges eredményéről 2019. április 30-ig értesítjük az általános iskolákat és a
felvételiző tanulókat!

Üdvözlettel: Vicziánné Salla Ildikó
intézményvezető

