A beiskolázás menete
A
tehetséges
tanulók
felkutatásának
és
beiskolázásának segítésére az
intézmény külön beiskolázási
csoportot
foglalkoztat,
melynek feladata a régió
általános iskoláiban az ígéretes
tehetségek
felkutatása,
jelentkezésük
segítése,
a
tanulók családjainak az első
alkalommal
történő
meglátogatása, valamint nyílt
napok alkalmával vagy előre
egyeztetett időpontokban az
intézmény bemutatása.
Pályaválasztásért felelős: Nemes János
Telefon: +3672 539 667
Mobil: +36 30 670 9990
Email: nemes.janos@gandhigimi.hu
A beiskolázás fontosabb időpontjait az alábbi táblázatban foglaljuk össze.
Határidő
1.

2015.09.11.

2.

2016.01.16.

3.

2016.01.25.

4.

2016.02.08.

5.

2016.02.12.

6.

2016.03.09.

7.

2016.03.16.

8.

2016.03.18.

9.

2016.03.23.

10.

2016.04.05.

11.

2016.04.08.

Feladat
Az EMMI pályázatot hirdet az Arany János Kollégiumi Programjába történő
jelentkezésről.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Az általános iskola továbbítja az AJKP pályázati jelentkezést a hozzá
kapcsolódó igazolásokkal a Gandhi Gimnázium és Kollégium részére.
A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium
közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2016. február 8-ig tájékoztatják a
jelentkezőket.
Az általános iskola továbbítja a minden nyolcadik osztályos tanuló számára
kitöltött tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok
első példányát pedig a Felvételi Központnak.
A középfokú iskola eddig az időpontig honlapján nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot
ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a
Felvételi Központnak.

Határidő
12.

2016.04.19.

13.

2016.04.26.
2016.05.02. -

14.
2016.05.13.
15.

2016.05.13.

16.

2016.06.01.

17.
18.
19.

2016.06.22. 2016.06.24.
2016.06.28. 2016.08.30.
2016.08.28. 2016.08.31.

Feladat
A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett
felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A 2016. 05. 13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdet iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott
időben.
A leendő osztályfőnök és csoportnevelő ismerkedő családlátogatása a diákoknál.
AJKP Gólyatábor.

