Továbbtanulási tájékoztató 2020/2021.
Határidők

Feladatok

2020. 10. 20.

A középfokú iskolák meghatározzák a tanulmányi területeiket és nyilvánosságra hozzák a
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2020. 10. 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről

2020. 12. 04.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára.

2021. 01. 23.
10 óra

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi
írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó
Programjába jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2021. 01. 28.
14 óra

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni (Csak előzetes egyeztetés alapján).

2021. 02. 02.
8-16 óra

A központi felvételi dolgozatok megtekintése.

2021. 02. 03.
16 óráig

A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevétel beadása, melyet csak akkor lehet
megtenni, ha a javítás során eltértek a javítókulcsban rögzítettektől, vagy számszaki hiba
miatt a pontszámokat tévesen írták be.

2021. 02. 08.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott
módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2021. 02. 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a
tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba
történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2021. 02. 23.-03. 12.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2021. 03. 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét.

2021. 03. 22-23.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

2021. 04. 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló
értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2021. 06. 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési - és a Szakképzési
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

