A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI
BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM

KÖZÉPISKOLAI
FELVÉTELI
TÁJÉKOZTATÓJA
a 2021/2022. tanév
középfokú beiskolázásához

Hajdúböszörményi
Bocskai István Gimnázium

2/8

OM 031204 Feladatellátási hely: 001
Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32. §-a alapján tartalmazza a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 5. és 9.
évfolyamára meghirdetett felvételi eljárás rendjét, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a
vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A felvételi tájékoztatóban közöljük azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül az iskolánk iránt érdeklődő tanulók választhatnak.

FELVÉTELI A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMÁRA
1.

2021-ben indítandó tanulmányi területek

9/Ny osztály

0001

Tanulmányi terület neve és egyedi kódja
Jellege
Első idegen nyelv
Második idegen nyelv
Sajátos jellemző

Angol nyelvi előkészítő
4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből
Angol
Német
Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű oktatás ANGOL
NYELVből és a NÉMET NYELVből

Tervezett létszám

28 fő

9/B osztály
Tanulmányi terület neve és egyedi kódja
Jellege
Első idegen nyelv
Második idegen nyelv
Sajátos jellemző
Tervezett létszám

0002

Humán tanulmányi terület
4 évfolyamos
Angol vagy német
Német, francia, latin, illetve angol
Emelt szintű oktatás MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMból, valamint választás
szerint TÖRTÉNELEMből vagy MÉDIÁból és DRÁMÁból
28 fő

9/C osztály

0003

Tervezett létszám

Műszaki tanulmányi terület
4 évfolyamos
Angol vagy német
Német, francia, latin, illetve angol
Emelt szintű oktatás MATEMATIKA, FIZIKA és INFORMATIKA tantárgyakból,
valamint műszaki ábrázolás választható tantárgy
14 fő

Tanulmányi terület neve és egyedi kódja
Jellege
Első idegen nyelv
Második idegen nyelv
Sajátos jellemző
Tervezett létszám

Természettudományi tanulmányi terület
4 évfolyamos
Angol vagy német
Német, francia, latin, illetve angol
Emelt szintű oktatás BIOLÓGIA és KÉMIA tantárgyakból
14 fő

Tanulmányi terület neve és egyedi kódja
Jellege
Első idegen nyelv
Második idegen nyelv
Sajátos jellemző

2.

0004

A felvételi eljárás rendje

2.1.
A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga
Valamennyi hozzánk jelentkező tanulótól kérjük az előzetes írásbeli vizsga letételét!
A felvételi vizsgára külön kell jelentkezni az ilyet szervező középfokú intézményben, a hozzánk jelentkező
tanulók lehetőség szerint a gimnáziumunkban. A kiválasztott középiskolába 2020. december 4-ig kell beadni a kitöltött Tanulói jelentkezési lapot. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos valamennyi információ forrása
az Oktatási Hivatal honlapja!

Felvételi tájékoztató
2021/2022.
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2.1.1
Írásbeli felvételi vizsga időpontja és helye
A 4 évfolyamos gimnáziumba jelentkező nyolcadikosok számára: 2021. január 23-án 10 órától a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium kijelölt termeiben. Pótló időpont 2021. január 28. 14 óra (csak indokolt esetben, igazolással!). Kérjük a tanulókat, hogy félórával a vizsga előtt érkezzenek meg! Külön értesítést az írásbeli vizsgáról nem küldünk! Minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát.
Az írásbeli vizsga módja: a 2x45 percet igénybe vevő vizsga két feladatlap kitöltéséből áll, amelyek anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az
előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai az Oktatási Hivatal portálján megtekinthetők. Az értékelőlapokat a kijavított feladatlapokba való betekintéssel egyidőben adjuk át a gimnáziumban 2021. január 28-án, 8 és 16 óra között. A pótló időpontban megírt dolgozatokat a következő napon lehet megtekinteni. A kijavított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek
van joga. A tanuló az eredményének ismeretében vesz részt a felvételi eljárásban.
2.2.
A vizsgázók teljesítményének értékelése
Az alábbi táblázatban összegezzük, hogy az egyes tanulmányi területeken mit veszünk figyelembe a felvételi kérelmek elbírálásakor. A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, a legfeljebb
elérhető 150 ponttól csökkenő sorrendben.
Kód

Tanulmányi terület

0001

Angol nyelvi előkészítő

0002

Humán

0003

Műszaki tanulmányi terület
MATEMATIKA-FIZIKA-INFORMATIKA

0004

Természettudományi terület
BIOLÓGIA-KÉMIA

Tanulmányi eredmények

Központi írásbeli

igen

magyar és matematika

Szóbeli meghallgatás és alkalmassági vizsga nincs.
2.3.
Tanulmányi eredmények számítása
Összesen elérhető legfeljebb 50 pont
Fontos! A hozott eredményeket a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmányi eredmények” című
táblázat alapján tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek
megfelelően pontosan töltsék ki valamennyi évfolyamra ötödiktől nyolcadikig, valamennyi tantárgyra! Az általános iskolai eredmények számítása általában a hetedik év végi és a nyolcadik félévi eredmények alapján történik, alacsonyabb évfolyamokon véget érő tárgyak esetében az utolsó két év végének
eredményét kérjük feltüntetni. A hozott eredmények számításánál az osztályzatokat számértékükön adjuk össze (1) magyar nyelv és irodalomból, amennyiben külön tárgy, átlagoljuk; (2) matematikából; (3)
történelemből; (4) idegen nyelvből; (5) egy természetismereti tárgyból: fizikából, kémiából vagy biológiából. Csak egyet, a tanuló számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
2.4.
Az írásbeli vizsga eredményei
Összesen elérhető legfeljebb 100 pont
Az írásbeli vizsgán elérhető pontok összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb 50-50 pontot lehet elérni.
3. Idegen nyelvek
Gimnáziumban két idegen nyelvet kötelező tanulni.
A második (a kezdő) idegen nyelv választását a felvételi jelentkezési lapon kérjük jelezni! Az első
(a haladó) idegen nyelv természetesen az általános iskolában tanult nyelv, ami angol vagy német. A német
haladó nyelvvel érkezők számára biztosítjuk második idegen nyelvként az angol tanulását. Az angollal
érkezők a tanulmányi területeknél megjelöltek szerint választhatnak a francia, a latin vagy a német közül.
Az idegen nyelvek csoportjai csak legalább 12 fő megléte esetében indulhatnak! Igény és kellő számú jelentkezés esetén szakköri formában biztosítjuk a harmadik idegen nyelv tanulását (pl. orosz nyelv) is.

Felvételi tájékoztató
2021/2022.
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4.

Hogyan tovább? Kinek melyik tanulmányi területünket ajánljuk?

0001.
Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt
szintű angol nyelv
emelt szintű német nyelv
emelt óraszámú digitális kultúra

0002.
Humán tanulmányi terület
emelt szintű magyar nyelv és irodalom;
választható: emelt szintű történelem
vagy emelt óraszámú mozgóképkultúra és
médiaismeret, valamint dráma és színház

0003.
Műszaki tanulmányi terület
emelt szintű matematika
emelt szintű informatika
emelt szintű fizika
0004.
Természettudományi
tanulmányi terület
emelt szintű biológia
emelt szintű kémia

Mindenkinek, aki az általános érettségivel együtt alapos és használható
angoltudást szeretne, és németül is szeretne tanulni. Azok jelentkezését várjuk, akik főleg az idegen nyelvek iránt érdeklődnek és idegen
nyelvvel szeretnének továbbtanulni. Azok számára feltétlenül ajánlható, akik a felsőoktatási felvételi eljárásban a közép- vagy felsőfokú
nyelvismeretért járó többletpontokat szeretnének szerezni, illetve akik
a felvételi eljárásban bemeneti alapkövetelményt jelentő emelt szintű
érettségit angol vagy német nyelvből szeretnék teljesíteni. Felsőbb évfolyamokon lehetőség van más tantárgyak emelt szintű tanulására is.
A magyar nyelv és irodalom emelt szintű oktatását adó tanulmányi terület. Két szakirány választható felvételi után: (1) nyelvi és vizuális kommunikáció, ahol a magyart a dráma és a média egészíti ki. Főleg pedagógus, bölcsészet, és művészetközvetítési szakirányban továbbtanulók
számára ajánljuk. (2) Történelem orientáció, ahol a magyarhoz a történelem emelt szintű oktatása járul. Jog, igazgatás, nemzetvédelem és
gazdasági szakokra, valamint bölcsészeti és pedagógiai irányban, különösen óvodapedagógus, valamint tanári szakokon továbbtanulni szándékozóknak ajánljuk.
A matematika emelt szintű tanulmányi területünk, 9–10. évfolyamon
informatikával és fizikával kiegészítve. 11. évfolyamtól az informatika
és/vagy fizika, történelem, idegennyelv választható emelt szintű óraszámban. A jövő mérnökei műszaki ábrázolás óráinkra is jelentkezhetnek. Mindazoknak ajánljuk, akik valamilyen mérnöki képzésben, informatikai képzésben vagy gazdasági továbbtanulási irányban képzelik el
jövőjüket.
A biológia emelt szintű tanulmányi terület kémiával együtt: agrár, biológus, környezetvédelmi és vegyész/mérnök, egészségtudományi és orvosi irányokban továbbmenni szándékozók részére.

A gimnázium az érettségin túl elsősorban a felsőoktatásban való továbbtanulásra készít fel. Az utolsó két
évfolyamon a fenntartó által biztosított keretek között igyekszünk a lehető legtöbb tantárgyból biztosítani
a sikeres érettségi felkészülést!
4.1.
A felvételi jelentkezés
A tanuló az értékelőlap ismeretében nyújtja be közvetlenül a gimnáziumnak a felvételi jelentkezési lapját,
amely alapján részt vesz a felvételi eljárásban. Csak annak a tanulónak a jelentkezését fogadjuk el, aki megírja a felvételi eljárás előtti írásbeli vizsga feladatlapjait! A jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelőlap
másolatát! A jelentkezési lapon kérünk minden adatot pontosan kitölteni. A jelentkezési lapot az általános
iskolák küldik el a gimnáziumnak 2021. február 19-ig.

Felvételi tájékoztató
2021/2022.
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FELVÉTELI A GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAMÁRA
5.

2021-ben indítandó tanulmányi terület
5/E osztály

Tanulmányi terület neve és egyedi kódja
Első idegen nyelv
Második idegen nyelv

Felvételi kérelmek elbírálása

Maximális létszám
Egyéb jellemző

Nyolc évfolyamos gimnázium
emelt szintű idegennyelv-oktatással
0008.
Angol vagy német
Német vagy angol. (Igény és kellő számú jelentkezés esetén felsőbb évfolyamokon szakköri formában biztosítjuk a harmadik idegen nyelv tanulását (pl. latin vagy orosz nyelv) is.
(1) Tanulmányi eredmények
(2) A 8 évfolyamos gimnáziumok számára készített központilag
kiadott egységes kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga

magyar nyelvből

matematikából
eredményeinek figyelembevételével
28 fő
Második idegen nyelv választása 8. évfolyamtól.
Az érettségire való felkészítés 11–12. évfolyamon válik hangsúlyossá.
Magas a szabadon választható, emelt szintű oktatásra fordítható órák
aránya. Csoportbontás van matematikából és további tantárgyakból.

6. A felvételi eljárás rendje
6.1.
A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga
Valamennyi hozzánk jelentkező tanulótól kérjük az előzetes írásbeli vizsga letételét. A felvételi vizsgára
külön kell jelentkezni. 2020. december 4-ig kell beadni a gimnáziumba a kitöltött Tanulói jelentkezési
lapot. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos valamennyi információ forrása az Oktatási Hivatal honlapja.
6.2.
Írásbeli felvételi vizsga időpontja és helye
A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezők számára: 2021. január 23-án 10 órától a gimnázium kijelölt
termeiben. Pótló időpont 2021. január 28. 14 óra (csak indokolt esetben, igazolással!). Kérjük a tanulókat,
hogy félórával a vizsga előtt érkezzenek meg! Külön értesítést az írásbeli vizsgáról nem küldünk! Minden
tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát. Az írásbeli vizsga módja: a 2x45 percet igénybe vevő vizsga két
feladatlap kitöltéséből áll, amelyek anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, azokat az
eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes
továbbtanuláshoz szükségesek.
Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai az Oktatási Hivatal portálján megtekinthetők. Értékelőlapok átadása, betekintés a kijavított feladatlapokba a gimnáziumban 2021. január 28-án 8 és 16 óra
között. A pótló időpontban megírt dolgozatokat a következő napon lehet megtekinteni. Figyelem! A kijavított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. A tanuló az értékelőlap ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt a felvételi eljárásban.
6.3.
Tanulmányi eredmények számítása
Összesen elérhető legfeljebb 20 pont
A hozott eredményeket a tanuló 3. év végi eredménye alapján számoljuk ki. A tanuló jelentkezési lapján
„A tanulmányi eredmények” című táblázatot kell kitölteni a bizonyítványnak megfelelően. A magyar nyelv
és irodalom – ha külön tárgyak, akkor a kettő átlagát számoljuk – továbbá a matematika osztályzatát öszszeadjuk és duplázzuk.
6.4.
Az írásbeli vizsga eredményei
Összesen elérhető legfeljebb 100 pont
Az írásbeli vizsgán elérhető pontok összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb 50-50 pontot lehet elérni.

Felvételi tájékoztató
2021/2022.
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6.5.
A felvételi jelentkezés a nyolc évfolyamos gimnáziumba
A tanuló, illetve a szülő az értékelőlap ismeretében egyéni jelentkezés során nyújtja be a felvételi jelentkezési lapját, amely alapján részt vesz a felvételi eljárásban. Csak annak a tanulónak a jelentkezését fogadjuk el, akik megírják a felvételi eljárás előtti írásbeli vizsga feladatlapjait!
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 majd 2021 januárjában. A felvételi lapok a következők:
 Jelentkezési lap: ezen a lapon jelzik nekünk, a gimnáziumnak 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. eddig tanult idegen nyelv) velünk
közölni. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot hozzánk a gimnáziumba kell beküldeni. A jelentkezéshez nem szükségesek az általános iskola aláírása és bélyegzője.
 Tanulói adatlap: ezt az Oktatási Hivatalba kell küldeni, hogy ott rögzítsék mely intézmények
mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel
rajta a megjelölt tanulmányi terület (a mi esetünkben a 0008). Az adatlapot az Oktatási Hivatal
által a lapon megadott címre kell küldeni.
A felvételi lapok postára adását a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 2021.
február 19.
A felvételi lapok kitöltésében kérjék a segítségünket a füzet végén megadott címeken!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
7.

Valamennyi tanulmányi területre érvényes tudnivalók

7.1.
Könnyítések és mentességek
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók könnyítéshez
vagy mentességek igénybe vételéhez az előzetes írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lap
mellé csatolják az adott tanévre szóló a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményének másolatát, ami minden esetben irányadó a számunkra a kedvezmények megadásakor. Speciális értékelési szabályokat nem alkalmazunk, az írásbeli eredményeket arányosítva számoljuk, de a felvételi vizsga alól mentességet nem adunk!
Minden esetben javasoljuk, hogy az írásbeli felvételire való jelentkezés előtt előzetesen vegyék
fel velünk a kapcsolatot!
A kilencedik évfolyamra történő beiskolázásában felvételi vizsgájuk eredményétől függetlenül vesszük fel
azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében iskolánkat jelölte ki a tankötelezettség teljesítésére.
A felvételi vizsgán való részvétel azonban minden esetben kötelező!
7.2.
A felvételi döntés és jogorvoslat
A felvételről vagy az elutasításról 2021. április 30-ig írásban értesítjük a tanulókat és szüleiket. A
jelentkezés elutasítása esetén, illetve a felvételi eljárás során hozott döntések ellen a szülő és a tanuló a
nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. §-ának (3) bekezdése alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással eljárás indítható. Ebben az esetben a fenntartó (Hajdúböszörményi Tankerületi
Központ, képviseli Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.)
jár el, és hoz másodfokú döntést.
7.3.
Előnyben részesítés
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben
részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye Hajdúböszörményben található, illetve akinek különleges helyzete
azt indokolja. A különleges helyzetűnek számít az, aki hátrányos helyzetű; aki roma nemzetiségű; akinek
közeli hozzátartozója az intézmény tanulója; vagy akinek legalább az egyik szülője állami vagy önkormányzati intézményben közszolgálati alkalmazott. Az előnyök megadása a fenti sorrendben történik. A feltételek meglétéről a szülőnek kell írásban nyilatkoznia és hozzá igazolást bemutatnia, a felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása után három napon belül. Amennyiben az előnyben részesítés fenti szempontjai nem
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érvényesíthetőek, akkor a matematika feladatlap eredménye dönt a sorrendről: a jobb eredményű fentebb
sorolódik.
7.4.
Elutasítás
Elutasítjuk a jelentkezést, ha az iskolából hozott eredmények között magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből vagy idegen nyelvből elégséges a 2.3. pont szerint tekintetbe vett osztályzat.
7.5.
Beiratkozás
A beiratkozás előtt előzetes szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a beiratkozás pontos helyéről és
idejéről, valamint az ezzel és a gimnáziumi tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyéb tudnivalókról és teendőkről. Az előzetes szülői értekezletről a felvételi döntéssel együtt küldünk értesítést.
7.6.
Kollégiumi férőhely biztosítása
Északi Agrárszakképzési Centrum Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3. Telefon: +36 (52) 033699/006.
Kollégiumvezető: Tatár Antal.
Honlap: http://hbmgi.hu
7.7.
Jogszabályok
A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó legfontosabb jogszabályok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26–46. §
A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 8. § és 2. számú melléklet
7.8.
Általános tájékoztató adatok
Az iskola OM azonosító száma: 031204
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.
Telefonszámok: +36 (52) 229-368; +36 (52) 561-165
E-mail: big@bighb.hu ; Honlap: www.bighb.hu
Intézményvezető: Gyulai Sándor
intezmenyvezeto@bighb.hu +36 (30) 320 8825
Beiskolázásért felelős intézményvezető-helyettes: Bácsiné Polyvás Imola
bacsinepi@bighb.hu +36 (30) 677 4297

www.facebook.com/BocskaiIstvanGimanzium

https://www.youtube.com/channel/UCOFXItPu8hZGjNkkunz5rMQ/featured

https://www.instagram.com/bocskaigimi/?hl=hu
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NYITOTT KAPUK HETE
Figyelem! A járványhelyzettől függően az időpontok és a rendezvények
formái változhatnak!

2020. november 9–13.
Nyolcadikosoknak!
A négy és öt évfolyamos gimnázium tanulmányi területeinek beiskolázási rendezvénye
Tájékoztatók, bemutató foglalkozások
Szülői tájékoztató 2020. november 12-én 17 órakor

KISGIMNAZISTÁK NAPJA
Figyelem! A járványhelyzettől függően az időpontok és a rendezvények
formái változhatnak!

2020. november 27.
Negyedikeseknek!
Bemutató foglalkozás 16 órakor
Szülői tájékoztató 17 órakor
A FELVÉTELI ELJÁRÁS FONTOSABB IDŐPONTJAI
Időpont

Teendő

2020. december 4.

Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára

2021. január 23. 10:00

Egységes írásbeli felvételi vizsga az 5. évfolyamra jelentkezőknek

2021. január 23. 10:00

Egységes írásbeli felvételi a 9. évfolyamra jelentkezőknek

2021. január 28. 14:00

Pótló írásbeli felvételi

2021. február 1.

Értesítés az írásbeli eredményéről az 5. évfolyamra jelentkezőknek

2021. február 1.

Értesítés az írásbeli eredményéről a 9. évfolyamra jelentkezőknek

2021. február 19.

A felvételi jelentkezési lapok beadása

2021. február 26.

Felvételi jegyzék kihirdetése az 5. évfolyamra jelentkezőknek

2021. február 26.

Felvételi jegyzék kihirdetése a 9. évfolyamra jelentkezőknek

2021. április 30.

A felvételről vagy az elutasításról szóló döntés megküldése

2021. május 10–11.

Beiskolázási tájékoztató szülői értekezletek (Külön értesítés szerint)

2021. június 22.

Beiratkozás
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