Pannon Oktatási Központ Gimnázium,
Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola
Jelentkezés a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályba!
Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
A 6.évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezéshez minden információt megtalálnak az Oktatási
Hivatal honlapján,amely az alábbi linken érhető el:
Oktatási Hivatal
A fenti cikk legfontosabb információi a következők:
Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni
jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. A felület használatáról és a
felület elérhetőségéről Az egyéni jelentkezés menete a 2020/2021. tanévben zajló középfokú felvételi
eljárás során című cikkben tájékozódhatnak. A felvételi lapok a következők:


jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési
szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános
iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi
igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába
külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi lejárás során tetszőleges számú iskola és
tanulmányi terület jelölhető meg.



tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely
intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain
kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott
sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná
tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem
ismerhetik meg.

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A felvételi lapok
postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 2021.
február 19.
Amennyiben kérdésük merülne fel, vagy bármilyen segítségre lenne szükségük, kérem, hívják az iskola
központi számát – 06/25/513-500 vagy a 30/696-36-07-es számot!
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