A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT
8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ
SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK
Az alábbi információkkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését
gimnáziumunkba. A 8 évfolyamos gimnáziumunkba való jelentkezés a központi felvételi
eljárás keretében történik.
Az idei évtől változik a jelentkezéshez szükséges dokumentumok kitöltésének módja a
NEGYEDIK évfolyamosok számára. Kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására már
nincs lehetőség. A felvételi lapokat a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő
program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani majd
kinyomtatva továbbítani. Az előállított jelentkezési lapot a kiválasztott középfokú
iskolába, a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalba kell küldeni.
Erről és az eljárásról még bővebben az alábbi internetes elérhetőségen tájékozódhat:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas/eg
yeni_jelentkezes_menete_2017_2018
A felvételi lapok előállítása a KIFIR rendszer segítségével. Javasoljuk, hogy az
elektronikus rendszer használata esetén az alábbiak szerint járjanak el:
1. Hozzanak létre egy jogosultságot az Oktatási Hivatal honlapján.
A jogosultság létrehozása: www.oktatas.hu → Bejelentkezés (jobb felső sarok) →
Regisztráció → adatok kitöltése (elég a szabadon választott felhasználónév és az e-mail cím
megadása → a megadott, saját e-mail címre érkező levélben a regisztráció megerősítése →
jelszó megadása.
2. A létrehozott jogosultsággal lépjenek be a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program
egyéni jelentkezők számára létrehozott felületére. (www.oktatas.hu → „Középfokú felvételi
eljárás” → „Az egyéni jelentkezés menete …” cikkben a megfelelő linkre kattintva érhető el.)
3. A program súgó gombjára kattintva töltsék le, és alaposan tanulmányozzák át a program
felhasználó útmutatóját.
4. A felhasználó útmutatóban leírt módon rögzítsék a tanulót és jelentkezését a programban.
A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy jogosultsággal több tanuló jelentkezéseit is
kezeljék.
5. A felhasználó útmutatóban leírt módon adhatják meg a tanuló
 a. általános iskolájának adatait (nem kötelező)
 b. személyes és értesítési adatait

 c. tanulmányi adatait
 d. továbbtanulási adatait (a megjelölni kívánt tanulmányi területeket, és ezek sorrendjét)
6. Ezen adatok megadása után az adatokat véglegesíteni kell, majd a programból ki kell
nyomtatni a felvételi lapokat. (Javasoljuk, hogy a dokumentumok egy-egy példányát
nyomtatva, vagy pdf formátumban mentve őrizzék meg a felvételi eljárás végéig.)
7. A felvételi lapokat írják alá, majd (célszerűen könyvelt postai küldeményként) legkésőbb
2018. február 19-én (éjfélig) adják postára
 a. a jelentkezési lapot a középfokú iskolába a jelentkezési lapon megjelölt címre
 b. a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába – Oktatási Hivatal
9001 Győr, Pf. 694.

A jelentkezés (Jelentkezési lap, Tanulói adatlap beküldése) határideje:
2018. február 19.
A jelentkezéshez két dokumentumot kell beküldeni, egy JELENTKEZÉSI LAPOT
iskolánkba (9700 Szombathely, Táncsics Mihály u. 48.) és egy TANULÓI ADATLAPOT az
Oktatási Hivatalba (9001 Győr, Pf.: 694).
A 8. osztályosok JELENTKEZÉSI LAPJÁT és TANULÓI ADATLAPJÁT az általános
iskolájuk készíti el és továbbítja a többi középiskolába való jelentkezéssel megegyező
módon.
A 4. osztályosok JELENTKEZÉSI LAPJÁT és TANULÓI ADATLAPJÁT
a fentiekben leírtaknak megfelelően a szülőknek kell előállítani a KIFIR rendszer
segítségével.
JELENTKEZÉSI LAP
Beküldendő az alábbi címre:
Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
9700 Szombathely, Táncsics Mihály u. 48.
Gimnáziumunk adatai:
OM azonosító: 036626
Az intézmény neve:
BRENNER JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Cím: 9700 SZOMBATHELY, TÁNCSICS MIHÁLY u. 48.
Nyolc évfolyamos gimnázium (4. évfolyamosok számára):
Feladatellátási hely kódja: 008

A tanulmányi terület kódja: 0001

Nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyama (8. évfolyamosok számára):
Feladatellátási hely kódja: 008

A tanulmányi terület kódja: 0002

Jelentkezéshez szükséges tanulmányi eredmények:
8 évfolyamos gimnázium 5. évfolyama (4. osztályos tanulóknak):
A felvételi eredmények közül a 3. évfolyam év végi, illetve a 4. évfolyam félévi eredményeit
kell feltüntetni az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika,
környezetismeret.
8 évfolyamos gimnázium 9. évfolyama (8. osztályos tanulóknak):
A felvételi eredmények közül az 5.; 6.; 7.; évfolyam év végi a 8. évfolyam félévi eredményeit
kell feltüntetni az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem,
matematika, természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz.
TANULÓI ADATLAP
A szoftver egyszerre készíti el a Jelentkezési Lappal.
Beküldendő az alábbi címre, könyvelt postai küldeményként (feladás: 2018.02.19-én éjfélig):
OKTATÁSI HIVATAL, 9001 GYŐR, PF. 694
A jelentkezési lapot és a tanulói adatlapot a 4. osztályosoknak nem kell a jelenlegi iskolával
hitelesíttetni, a továbbküldéshez elegendő a szülő aláírása.

Ha a szoftver használata során kérdések merülnek fel, lehet érdeklődni a 94/505-212-es
telefonszámon és az igazgato.brenner@martinus.hu e-mail címen.
A szóbeli beszélgetés időpontjáról minden jelentkezőt a lakcímére küldött levélben
értesítünk.
Szeretettel várjuk a jelentkező diákokat.

Szombathely, 2018.01.18.
Englert Zsolt
igazgató s.k.

