
Felvételi eljárás a 2018/2019-es tanévre 

         A negyedik és nyolcadik osztályos tanulók felvételéről az iskola a tanulmányi 

eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönt.              

 Az írásbeli vizsgára 2017. december 8-ig lehet jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott és 

az iskola honlapjáról is letölthető jelentkezési lapon.  

  

A központi írásbeli vizsga helye: 

Ciszterci Szent István Gimnázium  

8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20. 

  
A központi írásbeli vizsga ideje: 

2018. január 20. (szombat) 10 óra 4. évfolyamosoknak 

2018. január 20. (szombat) 10 óra 8. évfolyamosoknak 
 

Pótnap: 2018. január 25. (csütörtök) 14 óra 

 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt 

nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet 

azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára 

személyazonosításra alkalmas igazolványt hozzanak magukkal.  
  

Az írásbeli dolgozatok megtekintése: 2018. január 31. 8-16 óráig a díszteremben.  

Észrevételezés benyújtásának ideje: 2018. február 1. 8-16 óráig az igazgatóságon. 

 

             Az írásbeli eredményéről 2018. február 8-ig tájékoztatjuk a tanulókat. Ezt követően 

azoknak a felvételizőknek, akik intézményünkben szeretnének továbbtanulni, 2018. február 

19-ig van lehetőségük jelentkezési lapjukat iskolánkba továbbítani.  

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 
  

 a központi Jelentkezési lap (2018. február 19.) 

 a Ciszterci adatlap (letölthető gimnáziumunk honlapjáról) 

 3. osztályos év végi és a 4. osztályos félévi tanulmányi eredmény: a bizonyítvány, ill. 

értesítő fénymásolata (negyedikeseknek) 

 a felvételi eredményt igazoló Értékelőlap 

  

A jelentkezéshez nem kötelező, de előnyt jelentő dokumentumok: 
  

 keresztlevél 

 plébánosi v. lelkészi ajánlás 

 igazolás hitoktatásban való részvételről 

 elsőáldozást igazoló lap 

 bérmálkozást vagy konfirmálást igazoló lap 

 egyéb, a hitélethez köthető dokumentum 

 

 

  

 



A szóbeli meghallgatás időpontja 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatra jelentkezők 

részére:  

 

2018. február 26. (hétfő) 9 órától 

2018. február 27. (kedd) 9 órától 

  2018. február 28. (szerda) 9 órától  
  

A szóbeli beosztás az intézmény honlapján kerül meghirdetésre. 

(cisztergimn-szfvar.hu) 

 

  

 

              A felvételi eljárásban részt vevő tanulók sorrendjét (tanulói azonosító alapján) 2018. 

március 14-ig tesszük közzé az iskola aulájában és honlapján. A felvételi eljárás végleges 

eredményét 2018. április 27-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A 

döntés ellen jogorvoslati eljárás indítható az intézmény fenntartójánál. 
 

 

A Köznevelési törvény 56. § (1) bekezdésében felsorolt tanulók részére a jogszabályban 

meghatározott mentességeket és kedvezményeket az intézmény biztosítja, amennyiben a szülő 

a szakvéleményt a központilag megadott határidőig leadja. Iskolánk az alapító okiratban 

foglaltak alapján nem rendelkezik az SNI-s és BTM-es tanulók szakszerű fejlesztéséhez 

szükséges jogosultsággal, a jelentkezéskor kérjük ezt figyelembe venni! 
 


