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RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS: 2018. MÁJUS 7-18.
Kedves Szülők! Kedves Diákok!
INTÉZMÉNYÜNKBEN RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN AZOK A TANULÓK IS FELVÉTELT
NYERHETNEK, AKIKNEK EZ A NORMÁL FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN VALAMIÉRT NEM SIKERÜLT, VAGY
SZERETNÉK MEGVÁLTOZTATNI DÖNTÉSÜKET.
Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta a rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat:
„Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú
intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy – a 2018.
május 7. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás során – egyénileg, közvetlenül
az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely
olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak
betöltetlen férőhelyei.”
A 20/2012. EMMI rendelet 43. § szerint rendkívüli felvételi eljárást hirdetünk, amelynek során új
jelentkezési lapot kell benyújtani az iskolánkba. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap
is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az
iskola igazgatója dönt.
A tanulóknak egyénileg kell intézniük a jelentkezést, mert a rendkívüli felvételi eljárás során az már
nem központilag történik.
Fontos információ az is, hogy a tanköteles tanulóknak kötelező az iskolaválasztás abban az esetben is,
ha sikertelen volt a felvételi vizsgájuk.
Intézményünk a 2018/2019-es tanévre a rendkívüli felvételi eljárás keretében a következő
tagozatokra várja a jelentkezéseket:

tagozatkód
Faipari technikus (szakgimnázium)
Ács
Kőműves
Hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő
Asztalos

rendkívüli eljárás
keretében még
felvehető létszám
26 fő
8 fő
5 fő
9 fő
8 fő

ösztöndíjas
szakma
igen
igen
nem
igen
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Akik a Vörösmartyban szeretnének jó szakmát tanulni, ami akár ösztöndíjas is lehet, akkor a
táblázatban megjelölt tagozaton a rendkívüli felvételi eljárás során 2018. május 7 – 18. között illetve
2018. augusztus 31-ig hétfőtől – csütörtökig 8:00 – 16:00 óra között, pénteken 8.00 – 13.00 óra
között személyesen vagy levélben tudnak jelentkezni az iskola titkárságán.
Honlapunkon a Pótfelvételi menü alatt megtalálják a rendkívüli felvételi eljáráshoz kapcsolódó
jelentkezési lapot, melyet a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, amennyiben módjuk van rá,
töltsenek ki és hozzák magukkal a személyes jelentkezéskor.
További kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!
Üdvözlettel:
Szépné Holczer Piroska
igazgató
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-
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