Tájékoztató az ideiglenes felvételi jegyzékhez

1. A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2021/2022. tanévben a
tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) számú EMMI rendelet határozza meg.

2. A fenti határozatnak megfelelően 2022. március 16-ig a középfokú iskola nyilvánosságra
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
honlapján ezt a jegyzéket a tanuló oktatási azonosítójának a feltüntetésével illetve jeligével
hozzuk nyilvánosságra. A jegyzék értelmezése a 6. pontban található.

3. A tanulói adatlapok módosítására 2022. március 21-22-én van lehetőség.
A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2022. március
21-22-én a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend
megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan
középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi
terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is
szükséges. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon
feltüntetni. A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet.
A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, melyet 2022.
március 23-ig meg kell küldeni az Oktatási Hivatalba.
4. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort 2022. április 12-ig megküldi
az Oktatási Hivatalnak. A végleges egyeztetett jegyzéket az Oktatási Hivatal alakítja ki és azt
2022. április 22-ig megküldi a középiskolának.

5. A felvételt hirdető középfokú iskolák 2022. április 29-ig megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

6. Végül a nyilvánosságra hozott ideiglenes felvételi jegyzékkel kapcsolatban a következők
mérlegelését javasoljuk:
-

-

az ideiglenes felvételi jegyzéken a tanulmányi területek szerinti rangsorok találhatók, a
tanuló oktatási azonosítója, jeligéje minden tanulmányi területen megjelenik, ahová
jelentkezést nyújtott be;
vegyék figyelembe, hogy a felvételi jegyzéken szereplő sorrend egy adott tagozat esetében
nem árulja el a gyermek tényleges, valóságos helyét, mert egy tanuló több tagozaton is
szerepelhet. Tehát a jegyzék tartalmazza azokat a jelentkezőket is, akik az adott tagozatot
nem az 1. helyen jelölték meg. Továbbá azok a tanulók is szerepelnek a listákon, akik nem
a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot választották az 1. helyen.

