Tisztelt Szülők!
Kedves Felvételiző Tanulók!
Mivel nagyon sok kérdést kapunk a felvételi eredményekkel, ponthatárokkal
szeretnénk tájékoztatni Önöket a felvételi eljárás menetéről, határidőiről.

kapcsolatban,

A jogszabály szerint március 18-ig minden iskola nyilvánosságra hozza honlapján az
ideiglenes felvételi rangsort, vagyis azt, hogy a tanuló egy- egy tagozaton a hozott pontok és az
írásbeli ( esetleg néhol még szóbeli) felvételi eredmény alapján hányadik a rangsorban.
Ha a tanuló az iskola több tagozatára is jelentkezett, valamennyi tagozaton rangsorolni kell.
A rangsorban a tanuló nem a nevével, hanem csak az oktatási azonosító számával vagy – ha adott
meg – jeligével szerepel.
Ha a tanuló a középiskola felvételi követelményeinek nem felel meg, akkor a neve mellé nem egy
sorszám, hanem egy „ E” ( elutasított) jelzés kerül.
Iskolánk várhatóan március 18-án, hétfőn, legkésőbb 12.00 óráig hozza nyilvánosságra ezeket a
rangsorokat a honlapján.
A rangsorokat minden iskola beküldi majd a megadott határidőre ( április 12.) az OH győri
központjába, a felvételi férőhelyek számának megjelölésével. Az általános iskolák is ide küldik a
tanulók által megjelölt iskolák rangsorát. Ezt az adatbázist egy program kezeli, és ha egy tanulót az
általa első helyen megjelölt középiskola/ a középiskola adott tagozata felvett, az adott tanulót az
összes többi iskola/ tagozat felvételi listájáról törlik.
Az így kialakult végleges felvételi listát április 23-ig küldi meg az OH a középiskoláknak, akik
ez alapján elkészítik a felvételi határozatokat és április 30-ig kiértesítik a tanulókat.
Ebből következik, hogy a középiskolák számára is csak ekkor ( április 23.) derül ki, pontosan hány
tanuló került be egy-egy tagozatra, és kik azok a tanulók, akik felvételt nyertek.
Valamennyi tanulót kiértesítünk a felvételi eredményéről, ebben a levélben kapnak tájékoztatást a
szülők az esetleges jogorvoslati lehetőségről is.
Azok az iskolák, akik
kötelesek kiírni.

nem tudták

feltölteni a férőhelyek 90%-át, rendkívüli felvételi eljárást

A felvételivel kapcsolatosan
a hivatalos központi tájékoztató anyagok az OH
elérhetőek.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas

honlapján

Őszintén remélem, hogy valamennyi tanulónak sikerül az általa leginkább vágyott középiskolába
bekerülnie.
Vác, 2019. március 11.

Hóringerné Kozák Eszter tagintézményvezető

