Felvételi 2019/20
A 2019-20-as tanévre vonatkozó részletes felvételi tájékoztató a
honlapunkon olvasható.

Felvételi tájékoztató szülői értekezlet

ÚJ IDŐPONT!!

(ezen a nyílt órákat megelőző tájékoztatón elhangzottak bővebben kerülnek kifejtésre és
kérdésekre is lesz lehetőség)
2018. november 22. csütörtök 17.00

Nyílt napok
Program mindhárom napon:
- 9.00-9.30 igazgatói tájékoztató az iskolánkról a tornateremben
- 9.45-től és 10.45-től óralátogatás (2 tanóra).
2018. november 28-29. szerda-csütörtök (900-1200)
az általános iskola 8. évfolyamos diákjai részére
A megtekinthető tanórák (2 óra választható) listája november 12-én 16 órától lesz
megtalálható a honlapunkon.
A bejelentkezéseket – konkrét nap és konkrét tanóra, tantárgy megjelölésével - csak az
akkor megnyíló internetes regisztrációs felületen fogadjuk el november 25-én 16 óráig
(vasárnap). A felület akkor lezár.
2018. december 1. szombat (900-1200)
az általános iskola 6. évfolyamos diákjai részére
A megtekinthető tanórák (2 óra választható) listája november 19-én 16 órától lesz
megtalálható a honlapunkon.
A bejelentkezéseket – konkrét nap és konkrét tanóra, tantárgy megjelölésével - csak az
akkor megnyíló internetes regisztrációs felületen fogadjuk el november 28-án 16 óráig
(szerda). A felület akkor lezár.
Minden nap 2 tanóra megtekintésére lesz lehetőség, melyeket az érdeklődők a
nyilvánosságra hozott nyílt napi órarend alapján választhatnak ki. Az órákat csak előzetes
bejelentkezést követően lehet meglátogatni.
Az internetes regisztráció során meg kell jelölni a kiválasztott napot, az adott tanórán
(1. vagy 2. nyílt óra) felajánlott tantárgyat. Elektronikus úton csak a diákok számára lehet
helyet foglalni az egyes tanórákra a megadott létszámkeretig. Ha a kiválasztott tantárgy
létszámkerete betelt, másik tantárgy még szabad férőhelyét lehet megjelölni.

FONTOS! Előfordulhat, hogy – előre nem látható okok miatt – a kiválasztott
tantárgyból meghirdetett nyílt óra elmarad. Ebben az esetben az erre jelentkező tanulók
választhatnak elsőként aznap reggel a más tárgyak óráinak üresen maradt helyeiből az
aulában elhelyezett listákról!
A szülők és az előre nem regisztrált tanulók a tanórákra csak akkor mehetnek be, ha az
aulában kitett listák üres férőhelyeire beírják a nevüket. A szabad helyek számát az üres
rubrikák jelölik. Egy rubrikába egy név írható. Ha a lista betelt, az adott órát az azon nem
szereplő érdeklődők nem látogathatják meg.
Mindkét tanóra előtt a tantermekbe az iskolánk tanulói vezetik fel a diákok és szülők
csoportjait a tornateremből.
További információkat a nyílt órákat megelőző tájékozatón adunk a gimnáziumunk
képzési rendszeréről és a nyílt napról is. Ezért kérjük, hogy az érdeklődő vendégeink ne
csak a tanórák előtt érkezzenek meg, hanem hallgassák meg a 9 órakor kezdődő
igazgatói tájékoztatót is!
A tanórák megkezdését követően már nem lehet a terembe lépni!
Igazolást a 2. nyílt óra után állítunk ki.

