Tájékoztatás a 6 osztályos gimnáziumunkba jelentkezők részére
Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!
2020. február 19-ig lehet iskolánk hatévfolyamos képzésére jelentkezni. A személyesen
behozott felvételi lapokat a portán veszik át. Az átvételről elismervényt adunk.
Néhány fontos dologra szeretném a figyelmet felhívni:
-

-

-

-

az alábbi linken részletes tájékoztató olvasható az Oktatási Hivatal honlapján:
http://bethlen.hu/Aziskol%C3%A1r%C3%B3l/Gimn%C3%A1ziumit%C3%A1j%C3%A
9koztat%C3%B3/tabid/62/Default.aspx
lehetőség van a szülőknek az „egyéni jelentkezés”-re
(https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni)
a kinyomtatott jelentkezési lapokat a szülőknek alá kell írniuk és behozni, vagy
postára adni február 19-ig
ne felejtsék el a tanulói adatlapot a hivatal győri feldolgozó központjába – Oktatási
Hivatal 9001 Győr, Pf. 694. eljuttatni (Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/Tajekoztato_a_felvetel
i_lapok_alairasarol_20180903.pdf)
A jelentkezési lap kitöltésénél a
o „Továbbtanulási adatok” fejezetben a
o „+ új jelentkezési adatok”-ra kattintás után a felugró ablak
o „feladatellátási hely neve” rovatba kezdjék el begépelni „Bethlen”. Nincs
szükség a teljes név beírására. Az ablak alján található kék
o „Keresés” gombra kattintva minden szükséges adat megjelenik. A
o ”+ Hozzáadás” gomb megnyomásával a lap kitöltődik.
A következő tantárgyak 5. osztályos év végi és hatodik osztályos félévi
eredményeit kell beírni:
o magyar nyelv és irodalom (ha nem egy tantárgy, akkor az irodalom és a
magyar nyelv jegyeit is kérjük beírni)
o matematika
o történelem
o természetismeret (ha ilyen nevű tantárgy nincs, akkor a
természettudományos tantárgy nevét és eredményét kérjük beírni)
o idegen nyelv

Iskolánk fontosabb adatai:
OM azonosító: 035328
az intézmény neve: Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
a feladatellátási hely neve: Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
a feladatellátási hely kódja: 001
megye: Budapest
város: Budapest
a képzés típusa: gimnázium
az iskola címe: 1115 Budapest Bartók Béla út 141.
Tanulmányi terület: 0001
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
-

Jelentkezési lap;
Tanulói adatlap. (Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694. erre a címre kell eljuttatni)
5. osztályos bizonyítvány másolata
6. osztályos félévi értesítő másolata
Értékelő lap (központi írásbeli eredményéről)
Fénykép a jelentkezőről (az eljárás lezárása után megsemmisítjük, vagy kérésre
visszaadjuk)

Egy Jelentkezési lapon csak egy iskolát lehet feltüntetni.
Az adatokat nagyon pontosan kell kitölteni, mert módosításra nincs lehetőség.
A Jelentkezési lapon szereplő adatok hitelességéért a szülők vállalnak felelősséget!
Jelentkezési lapot annyi példányban kell kitölteni, ahány iskolába felvételizni szándékozik a
tanuló. Nem kell feltétlenül visszajuttatni az általános iskolának, lehet egyénileg is elvinni abba
az intézménybe, ahol tovább szeretne tanulni a gyermek.
A Tanulói adatlapból csak egyet kell kitölteni.
Az iskolákat jelentkezési sorrendbe állítva kell megjelölni!
Iskolánk felvételi tájékoztatója a :
http://bethlen.hu/Aziskol%C3%A1r%C3%B3l/Gimn%C3%A1ziumit%C3%A1j%C3%A9koztat
%C3%B3/tabid/62/Default.aspx oldalon érhető el.
Kérjük továbbra is kísérje figyelemmel honlapunkat!

