
Tájékoztatás a 2017/2018-as tanévi 9. évfolyamra történő felvételi eljárásról 

 

A felvételi vizsga időpontja: 2017. január 21. (szombat) 10. 00 óra 

 A középiskola nem küld külön értesítést a felvételi időpontjáról. 

 Kérjük a tanulókat, hogy 9. 30-ig jelenjenek meg az iskola aulájában!  

 Amennyiben a tanuló január 21-én neki fel nem róható ok miatt (pl.: betegség) nem tud 

megjelenni a felvételi vizsgán, úgy ezt a szülő köteles jelezni a középiskolának, majd 

igazolással 2017. január 26-án 13. 30-kor jelenik meg ugyanabban a középiskolában a pótló 

írásbeli vizsgán. 

 Minden vizsgázó hozzon magával olyan fényképpel ellátott igazolványt (útlevél, 

diákigazolvány, stb.), amely alapján a vizsgán megjelent tanuló azonosítható. 

 A vizsgán a dolgozatok készítése csak tollal történhet, ezért min. 2 db tollat hozzon 

magával a felvételiző, ill. esetleges geometriai feladatokhoz vonalzókat és ceruzát, radírt 

esetleg körzőt. 

 A felvételi vizsgán minden más segédeszköz (pl.: számológép) használata tilos! 

 

Az írásbeli felvételi vizsga menetrendje: 

 9.30 – 10.00 a vizsga megkezdése előtti szükséges teendők elvégzése: igazolás, a vizsga 

menetének ismertetése, tájékoztató, tájékoztató lapok átvétele stb. 

 10.00 – 10.45 írásbeli vizsga anyanyelvből 

 10.45 – 11.00 szünet 

 11.00 – 11.45 írásbeli vizsga matematikából 

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait 2017. január 31-én 8.00 és 16.00 óra között az iskola 

képviselőjének jelenlétében tekintheti meg a vizsgázó és szülője a tanulmányi irodában. Ugyan 

ekkor adjuk át az írásbeli dolgozatról készült értékelő lapot is. 



A kijavított dolgozatok megtekintésekor a vizsgázó a feladatlapokról kézzel másolatot készíthet, 

ill. költségtérítés ellenében a dolgozatról másolat kérhető. A vizsgázó és szülője a dolgozat 

értékelésére írásban észrevételt tehet, amit 2017. február 1-én 16.00 óráig adhat le a 

középiskolában. 

Az előzetes eredményekről 2017. január 24-től lehet érdeklődni telefonon az alábbi 

telefonszámon: 96/510-673. 

 

Szóbeli vizsgák: 

 A két tanítási nyelvű képzésbe jelentkező tanulók számára 2017. március 6-7-8-án 

pályaválasztási elbeszélgetést szervezünk, melyre a 120 legjobb pontszámmal rendelkező 

tanulót hívjuk be. A szóbeliző tanulókat postán értesítjük. 

Pályaalkalmassági vizsgálat: 

 A vendéglátóipari szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokba jelentkező tanulók 

számára 2017. március 4-én pályaalkalmassági vizsgálatot szervezünk. A tanulókat postán 

értesítjük. 

Az iskola legkésőbb 2017. március 10-ig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi listát, 

amely az általános iskolából hozott-, valamint a felvételi eljárás során elért eredmények 

együttese alapján készül. Az ideiglenes felvételi lista megtekinthető honlapunkon, az iskola 

aulájában vagy telefonon érdeklődhetnek a 96/510-673 telefonszámon. 

A felvételi eredményekről az iskola 2017. április 26-ig írásban értesíti a szülőt (gondviselőt) 

valamint az általános iskolát.  

 

 

Bejcziné Mosolits Erika 

igazgató 


