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Azokban az években, amikor az Intézmény a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi kérelméről a
központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga
és szóbeli meghallgatás eredménye alapján dönt, a felvételi eljárás a következő rendben
történik.
1. Az írásbeli vizsga megszervezése és lebonyolítása a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17/A §, illetve ugyanezen rendelet
8. számú melléklete szerint történik.
2. A szóbeli meghallgatás időpontját és követelmény-rendszerét az intézmény a felvételi
rendjére vonatkozó tájékoztatóval a honlapján közzéteszi.
3. A szóbeli meghallgatás napjáról az intézmény a fenntartót értesíti, az esetleges időbeli
összeütközések kiküszöbölése végett.
4. A szóbeli meghallgatás kérdései az iskola pedagógiai programja által meghatározott
követelményekre épülnek.
5. A kérdéseket az általános igazgatóhelyettes irányításával és összefogásával a szakmai
munkaközösségek vezetői állítják össze.
6. A szóbeli meghallgatás kérdéssorát a nevelő testület fogadja el.
7. A szóbeli meghallgatás kérdései - a jelentkező tanuló életkorának megfelelően
elvárható – általános műveltségi kérdések lehetnek, illetve olyan kérdések, amelyekből
következtetés vonható le a jelentkező szóbeli kifejező készségére, a jelen iskolában
történő továbbtanulás iránti indíttatására, elkötelezettségére.
8. A szóbeli meghallgatást háromtagú bizottság előtt kell letenni. A meghallgatás
dokumentálására az írásbeli felvételi vizsga dokumentálásának szabályai az irányadók
a szükséges eltérésekkel, a keletkezett dokumentumok kezelésével kapcsolatosan is
ezen szabályok az irányadóak.
9. A szóbeli meghallgatáson a kérdéseket a bizottság egyik tagja teszi fel, a meghallgatás
maga 15 percnél csak különösen indokolt esetben vehet több időt igénybe. A
felvételiző tanulónak lehetőséget kell adni arra, hogy a kérdést kellő időben
végiggondolja, feljegyzést készítsen, illetve a válaszát korlátozás nélkül kifejthesse.
10. A meghallgatás értékelése a meghallgatás napján, a jelentkező meghallgatása után
kerül sorra, eredményét a jegyzőkönyv rögzíti. A szóbeli meghallgatás eredménye a
felvételi eljárás egészében megszerezhető összesített eredmény, összpontszám
huszonöt százalékánál nem lehet több.
11. Az utolsó felvételi vizsganapot követő harmadik napon az Intézmény kifüggeszti a
felvételi eljárás eredményét, a jelentkezők rangsorolását az elért eredményekkel. A
nyilvánosságra hozatal során a jelentkező személyes adatai helyett – kérésére jeligét
kell alkalmazni.
12. Egyebekben a vizsga rendjére, az írásbeli vizsgák rendjére, és a felvételi eljárás
rendjére vonatkozó szabályok az irányadóak.

