Az írásbeli utáni teendők
Február 19., hétfőig küldhetik el a KIFIR elektronikus adatlap kitöltő program egyéni jelentkezők számára
létrehozott felületén előállított jelentkezési lapot (lapjait) közvetlenül a kiválasztott középiskola
(középiskolák) részére. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot ajánlott küldeményként meg kell küldeni a
Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694). Az ezekre vonatkozó információk megtekinthetők az Oktatási
Hivatal és iskolánk honlapján.
Nyomatékosan kérjük a kedves szülőket, hogy a kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot lehetőleg
személyesen hozzák be az iskola titkárságára munkanapokon 8 és 16 óra között, ezen kívüli időpontokban
pedig a portán adják le. Ha csak postázással tudják megoldani a hozzánk való eljuttatást, kérjük, azt semmi
esetre se hagyják a február 19. előtti utolsó napokra!
Útmutatás a Trefortba beadandó jelentkezési lap elektronikus kitöltéséhez
A felület linkje:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas/egyeni_jelentkezes_
menete_2017_2018
Kérjük, regisztráció és belépés után használják a súgó menüpontból megnyitható pdf felhasználói útmutatót.
Személyes és értesítési adatok
Kérjük, hogy pontos lakcímüket, e-mail címüket és telefonszámukat feltétlenül adják meg.
Tanulmányi eredmények
Kérjük, hogy a hozott pontszámokhoz szükséges hat tantárgy (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv,
egy természettudományos tárgy, matematika és történelem) 5. osztályos év végi és 6. osztályos félévi
osztályzatait adják meg (3. és 4. osztályos jegyekre nincs szükségünk).
A felület először csak a magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika és történelem tárgyakat
ajánlja fel. Miután ezek osztályzatait elmentették, akkor lehetséges további tantárgy hozzáadása a listához
(egyéb tanulmányi eredmény/tantárgy hozzáadása). Kérjük, hogy azt a természettudományos tárgyat,
amelynek osztályzatát beszámítani kérik, ez után válasszák ki a legördülő felület által ajánlott tárgyak közül,
és adják meg a hozzá tartozó osztályzatokat.
Továbbtanulási adatok
Iskolánk adatai: OM azonosító: 035279, neve: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, címe: 1088
Budapest, Trefort utca 8., feladatellátási hely kódja 001, tanulmányi terület kódja 0001.
Továbbtanulási adatok – Egyéb jellemzők
Itt kell megadniuk azt az idegen nyelvet, amit gyermekük a 7. évfolyamtól tanulni kíván első idegen
nyelvként (angol vagy német). Kérjük, hogy az angol és a német közül csak az egyiket adják meg.

