A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE (HATÁRIDŐI)
A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN
(OM azonosító: 030694)

Határidők

Feladatok

2017. november 17.
Nyitott kapuk napja a 7. évfolyamba jelentkezők részére:
16,00 óra
igazgatói tájékoztató az iskola dísztermében.
(péntek)
2017. november 20.
Nyitott kapuk napja a 9. évfolyamba jelentkezők részére:
16,00 óra
igazgatói tájékoztató az iskola dísztermében.
(hétfő)
2017. november 24.
Nyitott órák (hozzánk felvételiző diákok szülei részére):
8,00-13,25 óra
óralátogatás kezdő osztályainkban.
(péntek)
2017. december 8.
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett
(péntek)
írásbeli vizsgákra közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
2018. január 20.
Egységes írásbeli vizsga a 6 évfolyamos illetve a 4 és 5 évfolyamos képzésre
10,00 óra
jelentkezők számára.
(szombat)
2018. január 25.
Pótló írásbeli vizsga a jelentkezők számára.
14,00 óra
(csütörtök)
2018. január 30.
Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjainak megtekintése az iskola titkárságán. A
8,00-16,00 óra
vizsgázó észrevételt tehet a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén
(kedd)
január 31-én 16,00-ig.
2018. február 8.
Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli
(csütörtök)
eredményéről a tanulókat.
2018. február 19.
Jelentkezési határidő!!!
(hétfő)
Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat iskolánkba.
A hatosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezők a jelentkezési lapjukat
közvetlenül is beküldhetik a gimnáziumba.
A kitöltött tanulói adatlapot (melyen szerepel a középiskolák sorrendje, a
tanulói igény alapján) a Felvételi Központnak kell megküldeni.
2018. február 20-23.
(hétfő-péntek)
2018. február 28.
(szerda) 14,30 óra
2018. március 1.
(csütörtök) 14,30 óra
2018. március 2.
(péntek)
14,30 óra
2018. március 14.
(szerda)
2018. március 21-22.
(szerda-csütörtök)
2018. április 27.
(péntek)
2018. június 22.
8,00-16,00 óra

A jelentkezőket a gimnázium levélben értesíti az ismerkedő beszélgetés pontos
időpontjáról.

Szóbeli meghallgatás a jelentkezők számára.

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala az iskolai honlapon.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés kiküldése a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.
Beiratkozás a Széchenyi István Gimnáziumba.

