NEMZETI OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
KOVÁSZNA MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG

LÍCEUMI ÉS SZAKOKTATÁSI FELVÉTELI-TÁJÉKOZTATÓ FÜZET
- szülők és tanulók részére -

2019-2020-es tanév

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES TANULÓK!

A 2019-2020-as líceumi és szakoktatási felvételi a 4829/2018.08.31 illetve az
5031/2018.09.04 számú minisztériumi rendeletek által jóváhagyott módszertan előírásai alapján
történik.
Ez a tájékoztató füzet azokat a hasznos tudnivalókat tartalmazza, amelyek az érdekeltek
(diákok, szülők és tanárok) segítségére lehetnek.
A tájékoztató füzetben az említett módszertanból vett legfontosabb tudnivalókat foglaltuk
össze, közzétettük a Kovászna megyében működő líceumok elérhetőségeit, a beiskolázási tervet melyben megtalálhatóak a különböző szakok kódjai - a felvételi eseménynaptár és olyan
információk, melyek a speciális, az esti és a csökkentett látogatású oktatásba, valamint a roma
nemzetiségű tanulóknak fenntartott helyekre való iratkozását illeti.
A helyes és időben való tájékoztatás érdekében minden VIII. osztályos diákhoz eljuttatjuk ezt
füzetet annak érdekében, hogy valamennyien sikeresen folytathassák tanulmányaikat
Meggyőződésünk , hogy ha figyelmesen elolvassák ezt a tájékoztató füzetet, és szigorúan
betartják az osztályfőnök, illetve az iskolaigazgató útmutatásait, minden végzős diák sikeresen,
választásának és képességeinek megfelelően iratkozhat be a IX. osztályba.
A tájékoztató füzetben a felvételivel kapcsolatos legfontosabb eseményeket/tevékenységeket
mutatjuk be. Bővebb információkat, az érvényben levő törvényeket és módszertanokat a Kovászna
Megyei Tanfelügyelőség honlapján: isj.educv.ro –Admitere 2019 lehet tanulmányozni.

Sikeres felvételit kívánunk!

SZEMELVÉNYEK A LÍCEUMI FELVÉTELI SZERVEZÉSÉNEK ÉS LEBONYOLÍTÁSÁNAK
MÓDSZERTANÁBÓL
• A 2019. évben nappali tagozaton VIII. osztályt végzettek kortól függetlenül, valamint az előző
évek végzősei közül azok a személyek, akik a 2019-2020-as tanév kezdetéig nem töltik be 18.
életévüket, a líceum nappali tagozatára iratkozhatnak.
• Az állami líceumokba való beiratkozás vizsga nélkül, a felvételi média (átlaga) alapján történik.
• A felvételi média egyenlő az Országos Értékelésen elért, valamint az V-VIII. osztályok
átlagának súlyozott középarányosával. A súlyozott középarányoshoz az Országos
Értékelésen elért átlag 80%-kal, az V-VIII. osztályok átlaga pedig 20%-kal járul hozzá.
• A líceumi felvételi első fordulóján való részvétel a beiratkozási űrlapok kitöltéséből áll. Ezt minden
VIII. osztályt végzett tanuló saját iskolájában teszi meg, beleértve azokat a tanulókat is, akik előző
években végezték el a VIII. osztályt.
• A tanulók választásuknak megfelelően csökkenő sorrendjében (elsőnek, amit a legjobban
szeretnének, utána a második opciójukat stb.) írják be az osztályok/szakok kódszámait.
• Felhívjuk a diákok figyelmét, hogy amennyiben anyanyelvükön kívánják folytatni tanulmányaikat,
a beiratkozási űrlapon be kell jelölniük , hogy anyanyelvből is vizsgáztak, és kérik, hogy a felvételi
általánosának kiszámításakor vegyék figyelembe az anyanyelvből kapott jegyet. Amennyiben ez
nem történik meg, nem iratkozhatnak, nem juthatnak be olyan líceumi vagy szakiskolai osztályokba,
melyekben az oktatás anyanyelven zajlik.
• Azon tanulók, akik más megyébe szeretnének iratkozni, kikérik a saját iskolájukból a kitöltött
beiratkozási űrlapot, az opciókat csak annak a megyének a speciális iratkozási központjában töltik
ki, ahova felvételiznek.
• Minden tanuló csak egyetlen megyében vehet részt a számítógépes elosztáson.
• A számítógépes elosztás egyetlen fordulóban történik, amelyen részt vehet minden olyan
VIII. osztályos végzős, aki a 2019-2020-as tanév kezdetéig nem tölti be 18. életévét.
• A felvételi első szakaszára minden tanuló számára egyetlen beiratkozási űrlapot szabad kitölteni
és kinyomtatni, amelyet az iskola igazgatója aláír és lepecsétel.
• 2019. július 15-18. között a tanulók kötelesek letenni annak a líceumnak a titkárságán, ahová
bejutottak, a következő iratokat tartalmazó iratcsomót:
a. beiratkozási kérés;
b. személyazonossági igazolvány;
c. keresztlevél másolata, az általános iskolában hitelesítve;
d. a VIII - kos Országos Értékelés eredményeit tartalmazó igazolás;
e. az V-VIII. osztályok anyakönyvi kivonata, amelyben szerepel a 4 iskolaév általánosa;
f. orvosi igazolás.
• Azon tanulók, akik nem iratkoztak be abba a líceumba, ahová elhelyezte a számítógép, vagy
nem vettek részt, illetve nem vehettek részt a felvételin ebben a periódusban, mert még nincs lezárva
a VIII. osztályos tanulmányi helyzetük (pl. pótvizsgások stb.) 2019. július 31-augusztus 1. között
lesznek elhelyezve a fennmaradt helyekre.

A 2019-2020-os tanév líceumi felvételi naptára
Határidő/
Periódus

Esemény

A felvételi előkészítése
2019. július 3.
Közzéteszik a gimnáziumi végzősök összesített megyei rangsorát a felvételi
médiájuk csökkenő sorrendjében.
Az iskolák titkárságán kitöltik a beiratkozási űrlapokat az iskolakóddal, a VIII.
osztályos tanulók személyes adataival és az V-VIII osztály általánosával, a
VIII. osztályos Országos Értékelésen elért médiájával és a felvételi médiával
Tehetségpróbák
2019. július 4.
Azok a tanulók, akik nem jutottak be a vokacionális osztályokba, visszakérik
a beiratkozási űrlapjukat
Anyanyelv és idegen nyelv próbák
Romák részére fenntartott helyekre és speciális oktatásba való felvételi
2019. május 15. A romák számára fenntartott helyek kiközlése
2019. június 14.
A romák számára fenntartott helyekre való beiratkozás határideje
2019. július 9-10. A roma jelentkezők a fenntartott helyekre való elosztása
2019. július 9-10. A speciális oktatásba jelentkezők iratkozása és elosztása
Felvételi – első forduló, azon jelentkezők részére, akik a 2019-2020-as tanév kezdetéig
nem töltik be 18. életévüket
2019. július 3-7.
A VIII. osztályt végzett tanulók és szüleik, az osztályfőnök jelenlétében,
kitöltik opcióikkal a beiratkozási űrlapokat
A más megyékbe felvételizők kitöltik opcióikkal a beiratkozó lapjaikat az illető
megye speciális iratkozó központjában
A beiratkozási űrlapokban szereplő adatok bevitele a számítógépes
adatbázisba
2019. július 4-8.
A kinyomtatott beiratkozási űrlapokon lévő adatok leellenőrzése a szülők és
tanulók által, az esetleges hibák kijavítása, a beiratkozási űrlapok
újranyomtatása (szükség esetén)
2019. július 12.
VIII. osztályt végzett, 2019-2020-as tanév kezdetéig 18. életévüket be
nem töltött tanulók számítógépes elosztása
2019. július 12.
Az eredménylisták és a líceumokban fennmaradt üres helyek listájának
kiközlése az általános iskolákban
Minden líceumban kifüggesztik, az oda bejutott tanulók névsorát
2019. július 15A IX. osztályokba bejutott tanulók leadják iratcsomóikat az illető líceum
18.
titkárságán
2019. július 19A megyei felvételi bizottság megoldja a számítógépes elosztás után
23.
adódó különleges eseteket
Felvételi – II. forduló az idei végzősök, valamint az előző években végzettek számára, akik
a 2019-2020-es tanév kezdetéig nem töltik be 18. életévüket
2019. július 23.
A szabad helyek valamint a tehetség és nyelvismereti próbák színhelyének
és naptárának kihirdetése.
2019. július 24-25. Tehetség és nyelvismereti próbákra való beiratkozás
2019. július 26-29. Tehetség és nyelvismereti próbák lebonyolítása
2019. július 24-30. Azon VIII. osztályt végzett tanulók, akik nem vettek részt a felvételi egyik
előzetes szakaszán sem vagy nem iratkoztak be a módszertan által előírt
periódusban vagy tanulmányi helyzetüket utólagosan zárták le, leadják a
beiratkozási kérelmüket a megyei felvételi bizottsághoz
2019. július 31Azon VIII. osztályt végzett tanulók elhelyezése, akik nem vettek részt a
augusztus 1.
felvételi egyik előzetes szakaszán sem vagy nem iratkoztak be a
módszertan által előírt periódusban vagy tanulmányi helyzetüket
utólagosan zárták le.

SZEMELVÉNYEK A SZAKISKOLAI FELVÉTELI SZERVEZÉSÉNEK ÉS LEBONYOLÍTÁSÁNAK
MÓDSZERTANÁBÓL
• A szakiskolát választhatják a jelen tanévben VIII. osztályba iratkozott tanulók, valamint az előző
években 8 osztályt végzett ifjak, ha sikeresen befejezték a VIII. osztályt.
• A jelentkezők a szakiskolai osztályokat indító szakközépiskoláknál iratkozhatnak. Lehetőség van a
szakiskolai iratkozási lapon több szakmát megjelölni, az illető szakközépiskola ajánlatából.
• A VIII. osztályos tanulók, illetve az előző években 8 osztályt végzett ifjak szakiskolai felvételire való
iratkozása a szakiskolai iratkozási lappal történik, amit az általános iskola ad ki.
• Az általános iskolák a felvételi valamennyi fordulójában minden tanulónak csak egyetlen
szakiskolai iratkozási lapot bocsájthatnak ki. Nem adható ki iratkozási űrlap azon diákok számára,
akik nem fejezték be sikeresen a VIII. osztályt!
A jelentkezők felvétele és az eredmények kihirdetése
A szakiskolai felvételi minden fordulóban a következőképpen történik:
a. ha a beiratkozott jelentkezők száma nem haladja meg a szakközépiskola által meghirdetett
szakiskolai helyek számát, a felvételi alapja a tanuló nevelési portfoliója: a felvételi média (80%
Országos Értékelés általánosa és 20% az V-VIII. osztály átlaga).
b. ha a beiratkozott jelentkezők száma meghaladja a szakközépiskola által meghirdetett
szakiskolai helyek számát, a felvételi alapja a következőképpen kiszámított szakiskolai felvételi
média: 70%-ban az a) pontban meghatározott média és 30%-ban a felvételi vizsgán elért jegy.
• Azoknak a jelentkezőknek az esetében, akik nem vettek részt az Országos Értékeléseken, úgy
tekintik, hogy az Országos Értékelésen elért átlaguk: EN = 1.
• A bejutott jelentkezők végleges beírása a középiskola által megállapított program szerint történik, a
következő iratok alapján:
a.
szakiskolai iratkozási lap;
b.
keresztlevél az általános iskolában hitelesítve;
c.
igazolás az Országos Értékelésen/egységes dolgozatokon/országos
teszteken/kisérettségin elért jegyekről és médiáról;
d.
az V-VIII. osztályok anyakönyvi kivonata – másolat és eredeti;
e.
orvosi igazolás.
• Azon tanulók, akik a szakiskolai felvételi naptárában előírt időszakban nem teszik le a
beiratkozási iratcsomót, elveszítik az elnyert szakiskolai helyüket, melyeket a szakiskolai
felvételi következő fordulóiban használnak fel.
• A szakiskolai felvételin elutasított jelentkezők, és azok, akik le akarnak mondani az elnyert
szakiskolai helyükről, beiratkozhatnak a líceumi felvételire.
• Azon VIII. osztályt végzett tanulók részére, akik nem tették le az iratcsomót a középiskolában, ahova
bejutottak vagy nem vettek részt a szakiskolai felvételi első szakaszán, és utólag kérik a felvételt a
szakiskola IX. osztályába, a megyei felvételi bizottság megszervezi a megmaradt szakiskolai helyekre
a II. felvételi szakaszt, a szakiskolai felvételi naptárban megadott időszakban.

A 2019-2020-as tanév szakiskolai felvételi naptára
Határidő/ Időszak
Esemény
Romák részére fenntartott helyekre és speciális oktatásba való felvételi
(a líceumi felvételi naptárral és módszertannal azonos módon)
2019. május 15A romák számára fenntartott helyek kiközlése és a romák számára fenntartott
június 14.
helyekre való beiratkozás
Megjegyzés: Az iratkozás a Megyei Tanfelügyelőségen történik
2019. július 9-10. A roma jelentkezők a fenntartott helyekre való elosztása
Megjegyzés: A megyei felvételi bizottság közgyűlésen végzi el
2019. július 9-10. A speciális oktatásba jelentkezők iratkozása és elosztása
Megjegyzés: A megyei felvételi bizottság végzi el
Beiratkozás és felvételi a szakiskolába
I. Forduló
2019. június 24Az általános iskolák titkárságai kitöltik és kiadják – a tanulók és szülők
26.
kérésére – a szakiskolai iratkozási űrlapokat. Azon tanulók számára, akik

Líceumi oktatás
Sz.
Líceum neve/ Szak leírása
1 Apor Péter Szaklíceum, Kézdivásárhely

Nyelv

Hely Rroma Kód

Műszaki/Környezetvédelem/Mezőgazdálkodás/Állategészségügyi technikus
Műszaki/Szolgáltatás/Közgazdaság/Gazdasági technikus

Magyar
Román

28
28

2
2

120
121

Elméleti/Humán/Társadalomtudományok
Elméleti/Reál/Természettudományok
Műszaki/Környezetvédelem/Környezetvédelem/Környezetvédelmi technikus

Magyar
Magyar
Magyar

28
28
28

2
2
2

124
123
122

Műszaki/Szolgáltatás/Kereskedelem/Kereskedelmi technikus
Műszaki/Szolgáltatás/Turizmus és élelmezés/Turisztikai technikus

Magyar
Magyar

28
28

2
2

132
133

Elméleti/Humán/Filológia
Vokacionális/Pedagógia/Tanító - Óvónő

Magyar
Magyar

28
28

2
2

118
-

Műszaki/Szolgáltatás/Turizmus és élelmezés/Rendezvényszervező technikus

Román

28

Műszaki/Környezetvédelem/Erdészet/Erdőgazdálkodási tehnikus
Műszaki/Technikai/Elektronika és automatizálás/Számítógépkezelő technikus

Magyar
Magyar

28
28

2
2

127
126

Elméleti/Humán/Filológia
Elméleti/Humán/Filológia
Elméleti/Reál/Természettudományok/Intenzív Angol Nyelv
Elméleti/Reál/Természettudományok/Intenzív Angol Nyelv

Magyar
Román
Magyar
Román

28
28
28
28

2
1
2
1

114
115
116
117

Elméleti/Humán/Filológia/Intenzív Angol Nyelv
Elméleti/Humán/Filológia/Bilingv Angol Nyelv
Elméleti/Humán/Társadalomtudományok
Elméleti/Reál/Matematika-informatika/Intenzív Informatika
Elméleti/Reál/Matematika-informatika/Bilingv Angol Nyelv
Elméleti/Reál/Természettudományok
Vokacionális/Pedagógia//Csecsemő- és gyermekgondozó
Vokacionális/Pedagógia/Tanítók - Óvónő

Román
Román
Román
Román
Román
Román
Román
Román

14
14
28
14
14
28
14
14

1

102
103
108
104
105
107
-

Elméleti/Humán/Társadalomtudományok/Bilingv Angol Nyelv
Elméleti/Reál/Matematika-informatika/Intenzív Angol Nyelv
Elméleti/Reál/Matematika-informatika/Intenzív Informatika
Elméleti/Reál/Természettudományok
Elméleti/Reál/Természettudományok/Intenzív Angol Nyelv

Magyar
Magyar
Magyar
Magyar
Magyar

28
14
14
14
14

2

2 Baróti Szabó Dávid Szaklíceum, Barót

3 Berde Áron Közgazdasági Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
4 Bod Péter Tanítóképző, Kézdivásárhely

5 Constantin Brâncuși Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
6 Gábor Áron Szaklíceum, Kézdivásárhely
7 Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna

8 Mihai Viteazul Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy

9 Mikes Kelemen Eleméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy

125

1

1
1

140
138
138
139
139

10 Mircea Eliade Elméleti Líceum, Bodzaforduló

Elméleti/Humán/Filológia
Elméleti/Reál/Matematika-informatika/Intenzív Informatika
Elméleti/Reál/Természettudományok/Intenzív Angol Nyelv

Román
Román
Román

28
28
28

Elméleti/Humán/Filológia/Bilingv Angol Nyelv
Elméleti/Reál/Matematika-informatika
Elméleti/Reál/Természettudományok/Intenzív Angol Nyelv
Vokacionális/Teológia/Római katolikus teológia

Magyar
Magyar
Magyar
Magyar

28
28
28
28

Műszaki/Technikai/Elektronika és automatizálás/Számítógépkezelő technikus
Műszaki/Technikai/Textil és bőripar/Textilipari technikus/Esti

Román
Román

28
28

1
1

128
-

Vokacionális/Művészet/Dekoratív és képzőművészet/Művészeti techikus
Vokacionális/Művészet/Dekoratív és képzőművészet/Művészeti techikus
Vokacionális/Művészet/Színművészet/Színházi oktató
Vokacionális/Művészet/Zene/Zenész
Vokacionális/Művészet/Zene/Zenész

Magyar
Román
Román
Magyar
Román

28
9
9
28
9

2
1
1
2

-

Műszaki/Technikai/Elektronika és automatizálás/Automatizálás technikus
Műszaki/Technikai/Mechanika/Numerikus vezérlésű gépekkel való feldolgozás technikus

Magyar
Magyar

28
28

2
2

130
131

Elméleti/Reál/Természettudományok
Vokacionális/Teológia/Református teológia

Magyar
Magyar

28
28

2

137
-

Elméleti/Reál/Természettudományok
Vokacionális/Teológia/Református teológia

Magyar
Magyar

28
28

2

135
-

Elméleti/Humán/Társadalomtudományok/Intenzív Angol Nyelv
Elméleti/Reál/Matematika-informatika/Intenzív Informatika
Elméleti/Reál/Matematika-informatika/Bilingv Angol Nyelv
Elméleti/Reál/Természettudományok/Intenzív Angol Nyelv
Elméleti/Reál/Természettudományok/Bilingv Angol Nyelv

Magyar
Magyar
Magyar
Magyar
Magyar

28
14
14
14
14

11 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely

12 Nicolae Bălcescu Szaklíceum, Bodzaforduló

13 Plugor Sándor Művészeti Líceum, Sepsiszentgyörgy

14 Puskás Tivadar Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
15 Református Kollégium, Kézdivásárhely

16 Református Kollégium, Sepsiszentgyörgy
17 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy

2
1
1

141
142
143
144
145
146
-

113
109
110
111
112

Szakoktatás
Sz.

Líceum neve/ Szak leírása

1 Apor Péter Szaklíceum, Kézdivásárhely
Turizmus és élelmezés/Pincér-vendéglátóipari eladó
Mechanika/Autószerelő
Mechanika/Mezőgépész
2 Baróti Szabó Dávid Szaklíceum, Barót
Turizmus és élelmezés/Szállodai dolgozó
Faipari termékek gyártása/Asztalos
Mechanika/Autószerelő
Textil és bőripar/Textiltermék-készítő
3 Berde Áron Közgazdasági Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
Az emberi test esztétikája és higiéniája/Borbély-fodrász, manikűrös-pedikűrös
4 Constantin Brâncuși Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
Kereskedelem/Kereskedő (eladó)
Turizmus és élelmezés/Pincér-vendéglátóipari eladó
5 Gábor Áron Szaklíceum, Kézdivásárhely
Textil és bőripar/Textiltermék-készítő
Villamosságtan/Épitészeti villanyszerelő
6 Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna
Építkezés és közművesítés/Ács-asztalos-parkettázó
Faipari termékek gyártása/Asztalos
7 Kós Károly Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
Mezőgazdálkodás/Állattenyésztési szakértő
Faipari termékek gyártása/Asztalos
Textil és bőripar/Textiltermék-készítő
8 Nicolae Bălcescu Szaklíceum, Bodzaforduló
Erdészet/Erdész
Építkezés és közművesítés/Kőműves-kőfaragó-vakoló
Mechanika/Autószerelő
Mechanika/Mezőgépész
Textil és bőripar/Textiltermék-készítő

Nyelv

Hely Rroma Kód

Magyar
Magyar
Magyar

28
28
28

2
2
2

599
527
536

Magyar
Román
Magyar
Magyar

28
28
28
28

2
2
2
2

598
613
527
620

Magyar

28

2

630

Román
Román

28
28

2
2

597
599

Magyar
Magyar

28
28

2
2

620
563

Magyar
Magyar

28
28

2
2

576
613

Magyar
Magyar
Magyar

14
28
28

1
2
2

593
613
620

Román
Román
Román
Román
Román

14
28
14
14
14

1
2
1
1
1

595
575
527
536
620

9 Puskás Tivadar Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
Mezőgazdálkodás/Kertészeti szakértő
Mechanika/Mezőgépész
Mechanika/Autószerelő
Mechanika/Ipari felszerelések és berendezések gépész
Mechanika/Számítógép-vezérlésű (CNC) szerszámgépkezelő
Villamosságtan/Elektrotechnikai termékkészítő
Villamosságtan/Épitészeti villanyszerelő

Magyar
Magyar
Magyar
Magyar
Magyar
Magyar
Magyar

14
14
14
14
14
14
14

1
1
1
1
1
1
1

591
536
527
523
530
566
563

Duális szakoktatás
Sz.

Líceum neve/ Szak leírása

1 Berde Áron Közgazdasági Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
Turizmus és élelmezés/Szakács
Turizmus és élelmezés/Pincér-vendéglátóipari eladó
2 Kós Károly Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
Élelmiszeripar/Hús- és halfeldolgozó
Építkezés és közművesítés/Kőműves-kőfaragó-vakoló
Építkezés és közművesítés/Ács-asztalos-parkettázó
3 Puskás Tivadar Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
Mechanika/Hegesztő

Nyelv

Hely Rroma Kód

Magyar
Magyar

13
12

601
599

Magyar
Magyar
Magyar

12
15
13

604
575
576

Magyar

15

511

Speciális szakoktatás
Sz.

Líceum neve/ Szak leírása

1 Kós Károly Szaklíceum, Sepsiszentgyörgy
Mezőgazdálkodás/Agroturisztikai dolgozó
Mezőgazdálkodás/Ökogazdasági munkás

Nyelv
Magyar
Magyar

Hely Rroma Kód
12
12

588
589

anyanyelvismereti próbát tettek, kiadják a beiratkozási űrlaphoz tartozó
kitöltött mellékletet.
Megjegyzés: Csak egy beiratkozási űrlapot szabad kiadni. Azok a tanulók,
akik lezáratlanok, pótvizsgára maradtak vagy osztályismétlők, nem
kaphatnak beiratkozási űrlapot
2019. június 24A jelentkezők iratkozása szakiskolai osztályokat indító szakközépiskoláknál
26.
az iratkozási űrlappal.
Megjegyzés: nem lehet beírni a lezáratlan, osztályismétlő vagy pótvizsgás
tanulókat
2019 június 26.
A szakközépiskolák kifüggesztik a szakiskolai osztályokba beiratkozott
tanulók listáját.
Felvételi próba
(ha a jelentkezők száma nagyobb a jóváhagyott helyek számánál)
2019. július 2-3.
A felvételi próba lebonyolítása
2019. július 3.
A felvételi próba eredményeinek kihirdetése a próbát szervező középiskolák
székhelyén
Az óvások benyújtása
2019. július 4.
A felvételi próba végleges, óvások utáni, eredményeinek kihirdetése
2019. július 4.
A szakközépiskolák kifüggesztik a szakiskolai osztályokba bejutott tanulók
listáját. Az általános iskolák kifüggesztik a szakiskolai osztályokba bejutott
tanulók és elutasított tanulók listáját
2019. július 8-12.
A szakiskolai felvételin elutasított jelentkezők, illetve azok, akik lemondanak
a szakiskolában elfoglalt helyükről, kiveszik a szakiskolai iratkozási űrlapot a
középiskoláktól. Az elutasított tanulók iratkozhatnak, a szakiskolai felvételi II.
fordulójára, vagy a líceumi felvételi II. fordulójára
2019. július 8-12.
A szakiskolai osztályokba bejutott jelentkezők leteszik az iratkozási
iratcsomót a középiskoláknál, ahova bejutottak
2019. július 15-16. A Megyei felvételi bizottság megoldja a beiratkozás után adódó különleges
eseteket
2019 július 18.
A szakközépiskolák és az általános iskolák kifüggesztik a szakiskolába beírt
jelentkezők végleges listáját, valamint a szabadon maradt szakiskolai helyek
listáját.
A szabadon maradt szakiskolai helyek listája megtekinthető a Megyei
Tanfelügyelőség honlapján is
II. Forduló
2019. július 22-24. Az általános iskolák titkárságai kitöltik és kiadják – a szakiskolai felvételi II.
fordulójára induló tanulók és szülők kérésére – a szakiskolai iratkozási
űrlapokat, azoknak a tanulóknak, akik nem vettek részt az első fordulóban.
Megjegyzés: Csak egy iratkozási lapot szabad kiadni.
2019 július 22-24. A szakközépiskolák beírják a szakiskolai osztályokba bejutott tanulókat.
2019.július 31Azon VIII. osztályt végzett tanulók elhelyezése, akik nem vettek részt a
augusztus 1.
felvételi egyik előzetes szakaszán sem, vagy nem iratkoztak be a
módszertan által előírt periódusban, vagy tanulmányi helyzetüket utólagosan
zárták le
A szakiskolai osztályokba bejutott jelentkezők leteszik az iratkozási dossziét
a középiskolánál, ahova bejutottak

SZEMELVÉNYEK A DUÁLIS SZAKISKOLAI FELVÉTELI SZERVEZÉSÉNEK ÉS
LEBONYOLÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANÁBÓL
A duális képzés a szakképzés keretein belül történik, és egy olyan sajátos képzésforma, amely:
a. megszervezése azoknak a cégeknek a kezdeményezésére történik, akik a továbbiakban
érdekeltek, mint munkáltatók
b. fokozott lehetőségeket nyújt a szakma elsajátításában, amelyre egy partnerségi vagy egy
egyéni, a szakmai képzésre vonatkozó szerződés keretein belül kerül sor
c. a cégek felvállalják a diákok gyakorlati felkészítését, ösztöndíjat biztosítanak, valamint
fedezik a diákok színvonalas képzésének költségeit
A duális képzést választhatják a jelen tanévben VIII. osztályban iratkozott tanulók, valamint előző
években 8 osztályt végzett ifjak, ha sikeresen befejezték a VIII. osztályt.
A duális képzésbe való iratkozása a szakiskolai iratkozási lappal történik, amit az általános iskola ad
ki. Ehhez kell csatolni a duális képzést szervező iskola által kibocsátott beiratkozási mellékletet.
A felvételi vizsga – ha erre sor kerül – az általános iskolai tananyag ismeretét vagy/és a diák
motivációját, képességeit/készségeit méri fel vagy bármilyen más feltételt tartalmazhat, amit az
iskolai szintű felvételi bizottság a partner cégekkel közösen állapít meg.
A bejutott jelentkezők végleges beírása a következő iratok alapján történik:
a.
szakiskolai iratkozási lap és a duális képzésbe való beiratkozási melléklet;
b.
keresztlevél – az általános iskolában hitelesítve;
c.
igazolás az Országos Értékelésen/egységes dolgozatokon/országos teszteken/kisérettségin
elért jegyekről és médiáról;
d.
az V-VIII. osztályok anyakönyvi kivonata – másolat és eredeti;
e.
orvosi igazolás.
• Azon VIII. osztályt végzett tanulók számára, akiknek nem sikerült bejutniuk a kívánt osztályba a
felvételi első fordulójában, akik nem tették le az iratcsomót a középiskolában ahova bejutottak vagy
nem vettek részt a szakiskolai felvételi első szakaszán, és utólag kérik a felvételt a szakiskola IX.
osztályába, beleértve a duális képzést is, a megyei felvételi bizottság megszervezi, a megmaradt
szakiskolai helyekre, a II. felvételi szakaszt, a szakiskolai felvételi naptárban megadott időszakban.

A 2019-2020-as tanévben a duális képzésbe történő felvételi naptára
Határidő/
Időszak

2019. június 2426.
2019. június 2426.
2019. június 26.
2019. június 27július 3.

2019. július 4.
2019. július 812.

2019. július 8-12.
2019. július 1516.
2019. július 17.

2019. július 2224.

2019. július 24.
2019. július 2529.
2019. július 29.

2019.július 31
augusztus 1.

Esemény
Beiratkozás a duális képzésbe
I.Forduló
Az általános iskolák titkárságai kitöltik és kiadják – a tanulók és szülők
kérésére – a szakiskolai iratkozási űrlapokat a duális képzésbe történő
iratkozás melléklete nélkül
A jelentkezők iratkozása a duális szakiskolai képzést osztályokat indító
szakközépiskoláknál az iratkozási űrlappal. Itt töltik ki a duális képzésbe
történő iratkozás mellékletét
A szakközépiskolák kifüggesztik a duális képzést biztosító osztályokba
bejutott tanulók listáját
A felvételi próba lebonyolítása (ahol szükséges)
A felvételi próba eredményeinek kihirdetése a próbát szervező középiskolák
székhelyén. Az óvások benyújtása. A kizáró jellegű próbák illetve a szóbeli
vizsgák nem óvhatók meg
Az általános iskolák és a szaklíceumok kiközlik a duális képzést biztosító
osztályokba bejutott tanulók és elutasított tanulók listáját.
A duális képzésből elutasított jelentkezők, illetve azok, akik lemondanak
duális képzésben elfoglalt helyükről, kiveszik a szakiskolai iratkozási lapot a
középiskoláktól. Az elutasított tanulók iratkozhatnak, a szakiskolai felvételi II.
fordulójára, vagy a líceumi felvételi II. fordulójára
A szakiskolai osztályokba bejutott jelentkezők leteszik az iratkozási
iratcsomót a középiskoláknál, ahova bejutottak.
A Megyei felvételi bizottság megoldja a beiratkozás után adódó különleges
eseteket.
A szakközépiskolák és az általános iskolák kifüggesztik a duális képzést
biztosító osztályokba beírt jelentkezők végleges listáját, valamint a szabadon
maradt szakiskolai helyek listáját.
A szabadon maradt duális képzést biztosító helyek listája megtekinthető a
Megyei Tanfelügyelőség honlapján is
II.Forduló
Az általános iskolák titkárságai kitöltik és kiadják – a szakiskolai felvételi II.
fordulójára induló tanulók és szülők kérésére – a szakiskolai iratkozási
űrlapokat, azoknak a tanulóknak, akik nem vettek részt az első fordulóban.
Megjegyzés: Csak egy iratkozási űrlapot szabad kiadni.
A jelentkezők iratkozása a duális szakiskolai képzést osztályokat indító
szakközépiskoláknál az iratkozási lappal. Itt töltik ki a duális képzésbe
történő iratkozás mellékletét.
A szakközépiskolák kifüggesztik a duális képzést biztosító osztályokba
bejutott tanulók listáját.
A felvételi próba lebonyolítása (ahol szükséges)
A felvételi próba eredményeinek kihirdetése a próbát szervező középiskolák
székhelyén. Az óvások benyújtása. A kizáró jellegű próbák, illetve a szóbeli
vizsgák nem óvhatók meg.
A felvételi próba végleges, óvások utáni, eredményeinek kihirdetése
Azon VIII. osztályt végzett tanulók elhelyezése, akik nem vettek részt a
felvételi egyik előzetes szakaszán sem, vagy nem iratkoztak be a
módszertan által előírt periódusban, vagy tanulmányi helyzetüket utólagosan
zárták le
A szakiskolai osztályokba bejutott jelentkezők leteszik az iratkozási dossziét
a középiskolánál, ahova bejutottak

2019. augusztus
1.

A szakközépiskolák székhelyén kifüggesztik szakiskolai osztályokba és a
duális képzést biztosító osztályokba beiratkozottak végleges listáját.
EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Roma nemzetiségű tanulók részére fenntartott helyekre való iratkozás

• A megyei felvételi bizottság 2019. május 15-ig kifüggeszti a Megyei Tanfelügyelőség székhelyén
a roma nemzetiségű tanulók számára fenntartott helyek listáját.
• Ezeket a helyeket igénylő roma nemzetiségű tanulóknak kéréssel kell fordulniuk a megyei
felvételi bizottsághoz, legkésőbb 2019. június 14-én, 14.00 óráig. Ez után az időpont után letett
kéréseket nem lehet figyelembe venni.
• A kéréshez csatolni kell egy, a romák civil, kulturális vagy politikai szervezetei által kibocsátott
igazolást arról, hogy az illető tanuló roma nemzetiségű, és nem arról, hogy valamelyik ilyen
szervezet tagja.
• A roma nemzetiségű jelentkezőket a megyei felvételi bizottság 2019. július 9-én, a Megyei
Tanfelügyelőség székhelyén, helyezi el 12.00 órakor.

2. Speciális osztályokba való iratkozás

• A speciális osztályba irányított tanulók iratkozását és elosztását a megyei felvételi bizottság
2019. július 10-én, a Megyei Tanfelügyelőség székhelyén bonyolítja le.
• A tanulók elhelyezése, a fogyatékosság típusa és mértéke, a felvételi médiák csökkenő
sorrendje szerint, az opciók alapján történik.
• Azok a speciális nevelést igénylő tanulók, akik részt vettek a VIII. osztályos Országos
Értékelésen, bármilyen megkötés nélkül részt vehetnek a számítógépes elosztáson.
• Azon tanulók elosztására, akik nem vettek részt a VIII. osztályos Országos Értékelésen, 2019.
július 31-augusztus 1. közötti időszakban kerül sor, a speciális esetek megoldása után fennmaradt
helyek függvényében.
3. Esti és csökkentett látogatású oktatásba való iratkozás
• Az esti és csökkentett látogatású oktatásba azok az előző években VIII. osztályt végzett tanulók
iratkozhatnak be, akik betöltik 18. életévüket a 2019-2020-os tanév kezdetéig. A beiratkozás a
Megyei Tanfelügyelőségen működő speciális iratkozási központban történik.
• Az igénylők a fent említett iratkozási központban, 2019. július 15-18. közötti időszakban tehetik
le az iratcsomót.
• Az iratcsomó tartalma a következő:
a. beiratkozási kérés;
b. személyazonossági igazolvány;
c. keresztlevél, házassági bizonyítvány (esetenként) iskolában hitelesített másolata;
d. az egységes tételű dolgozatok vagy országos tesztek vagy képességvizsgák eredményeiről
szóló igazolás;
e. az V-VIII. osztályok anyakönyvi kivonata, amelyben szerepel a 4 iskolaév általánosa;
f. orvosi igazolás.
• A jelentkezők nyílt gyűlésen való elosztása a Megyei Tanfelügyelőség székhelyén történik,
2019. július 19-én 14.00 órától.
Elérhetőségek:
Internet címek:
Telefonszámok:

Tanfelügyelőség isj.educv.ro
Minisztérium
admitere.edu.ro
0267 314782 (Megyei Tanfelügyelőség)
0744 429854 (Bartók Enikő Anna tanfelügyelő)

KOVÁSZNA MEGYEI LÍCEUMOK
Sorszám
1
2
3

NÉV
Constantin Brâncuși Szakközépiskola,
Sepsiszentgyörgy
Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási
Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy
Puskás Tivadar Szakközépiskola,
Sepsiszentgyörgy

CÍM

TELEFON

Szabadság u. 11 sz.

0267-313147

Ág u.30 sz.

0267-318429

Horgász u. 35 sz.

0267-313771

4

Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy

Gróf Mikó Imre u.1 sz.

0267-312793

5

Református Kollégium, Sepsiszentgyörgy

Gróf Mikó Imre u.1 sz.

0267-311210

6

Mikes Kelemen Eleméleti Líceum,
Sepsiszentgyörgy

Kriza János u. 1-3 sz.

0267-351342

7

Mihai Viteazul Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy

Kós Károly u. 22 sz.

0267-314571

8

Plugor Sándor Művészeti Líceum,
Sepsiszentgyörgy

Kossuth Lajos u.15 sz.

0267-312997
0367-401019

9

Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely

Kanta u 23 sz.

0267-361957

10

Apor Péter Szakközépiskola, Kézdivásárhely

Iskola u. 11 sz.

0267-361332

11

Gábor Áron Szakközépiskola, Kézdivásárhely

Gyár u. 8 sz.

0267-363215

12

Bod Péter Tanítóképző, Kézdivásárhely

Ady Endre u. 20 sz.

0267-360670

13

Református Kollégium, Kézdivásárhely

Ady Endre u. 9 sz.

0267-365045

14

Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna

Stefan cel Mare u 4 sz.

0267-340863

15

Nicolae Bălcescu Szakközépiskola, Bodzaforduló

Gheorghe Doja u.

0267-370728

16

Mircea Eliade Elméleti Líceum, Bodzaforduló

Gării u. 1 sz.

0267-370939

17

Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola, Barót

Kossuth Lajos u. 172
sz.

0267-377633

