Az egyéni jelentkezés menete a középfokú felvételi eljárás során
A középfokú felvételi eljárásban amennyiben a felvételi lapok (tanulói adatlap és jelentkezési
lapok) kitöltését nem a jelentkező általános iskolája végzi, egyéni jelentkezés benyújtására
kerül sor. A felvételi lapok egyéni kitöltése az alábbiak szerint kezdeményezhető.
A felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie,
ha a jelentkező a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6, vagy
8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az idei tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok
feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző
honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.
Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a
jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlap-kitöltő program egyéni
jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a
továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.
A felvételi lapok előállítása a KIFIR rendszer segítségével. Javasoljuk, hogy az elektronikus
rendszer használata estén az alábbiak szerint járjanak el:
1. Hozzanak létre egy jogosultságot az Oktatási Hivatal honlapján (www. oktatas.hu). A
honlap jobb felső sarkában található „BEJELENTKEZÉS” linkre kattintva egy felugró
ablak jelenik meg, melyben, az alsó sorban lévő „Regisztráció”-ra kell kattintani. Az
alább látható oldalon kell megtenni a regisztrációt:

A megadott email-címre egy megmegerősítő linket kapnak, melyre rákattintva
véglegesíteni lehet a regisztrációt.

Amennyiben már korábban regisztráltak a fenti linken, ezt a lépést kihagyhatják, és a
korábban létrehozott jogosultsággal használhatják a KIFIR elektronikus adatlap-kitöltő
programot.
2. A létrehozott jogosultsággal lehet belépni az egyéni jelentkezők számára létrehozott
KIFIR elektronikus adatlap-kitöltő program felületére, melynek elérési útvonala a
következő:
www.oktatas.hu → Köznevelés → Középfokú felvételi eljárás → KIFIR Középfokú
felvételi információs rendszer

3. Itt a „KIFIR – Középfokú Felvételi Információs Rendszer” linkre kattintva nyílik meg
a keresett oldal. A bal alsó sarokban látható „szülők”-re kattintva lehet továbbhaladni.

4. A legfelső sorban található „KIFIR elektronikus adatlap-kitöltő modul – egyéni
jelentkezők számára” sorra kattintva lehet a korábban megadott felhasználónévvel és
jelszóval belépni.
5. Az oldal tetején található piros sorban „Súgó” is letölthető, melyet alaposan
tanulmányozzanak át, mert részletes áttekintést nyújt a program használatáról.
(A mellékelt képek korábbi évben történt jelentkezés képei, így a rajta lévő időpontok
nem megfelelőek.)
Segítség az adatlap kitöltéséhez:
I. Jobb oldalt megjelenő „+ Tanuló hozzáadása”-ra kattintani.

II. Új jelentkező rögzítése:
A tanuló oktatási azonosítója a 7-essel kezdődő 11-jegyű számjegy.
Továbbtanulás típusa: 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezés
Minden oldal alján a kék kiírásnál menteni kell.

III. Általános iskola adatainak megadása
Az iskola 6-jegyű OM azonosítóját beírva az általános iskola adatai
automatikusan betöltődnek.
Az iskola adatainál a következő pont előtt újabb mentés szükséges.

IV. Személyes és értesítési adatok

V. Tanulmányi eredmények

A zöld színű „megadok tanulmányi eredményeket”-re kattintva először a
megjelenő tantárgyaknál kell a 3. év végi és 4. osztályos félévi jegyeket
bevinni.

Mentés után zöld színnel jelenik meg az „Egyéb tanulmányi eredmény
(tantárgy) hozzáadása”, melyre kattintva egy felugró alakban be lehet írni
az előző oldalon nem található tantárgyakat.

A jelentkezéshez az alábbi tantárgyak érdemjegyeinek feltöltése
mindenképpen szükséges:
Magyar irodalom vagy olvasás
Magyar nyelvtan
Matematika
Természet-, vagy környezetismeret
Idegen nyelv (Csak a 4. osztályos jegyet kell beírni.)
VI. Továbbtanulásra jelölt tanulmányi területek megadása
Iskolánk OM azonosítója: 028279
A „Keresés”-re kattintva az iskola egyéb adatai automatikusan
betöltődik. Mivel korábban megjelölésre került, hogy 8 évfolyamos
gimnáziumi képzésre jelentkeznek, így a tanulmányi terület is meg fog
jelenni, mert ebben a képzésben csak ide lehet jelentkezni.

Ezek után a „Tanulmányi adatok mentése”-re kell kattintani.

VII. Tanulói adatlapok véglegesítése

Megjelenik a tanulói adatlap, és a jelentkezési lap, melyet le lehet tölteni
pdf formátumban, és amelyeket ki kell nyomtatni. (Javasoljuk, hogy a
dokumentumok egy-egy példányát nyomtatva, vagy pdf formátumban
mentve őrizzék meg a felvételi eljárás végéig.)

6. A felvételi lapokat írják alá, majd (ajánlott postai küldeményként) legkésőbb 2022.
február 18-án (éjfélig) adják postára!
 a jelentkezési lapot a középfokú iskolába:
Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.
A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a központi felvételi
értékelőlapját, a negyedik osztályos félévi értesítő másolatát.
 a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába:
Oktatási Hivatal
9001 Győr, Pf. 694.
A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való
jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két
jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.
Az aláíráson kívül a kinyomtatott, tanulói adatlapra és jelentkezési lap(ok)ra más, kézzel írott
szöveg nem kerülhet.
Amennyiben szükséges, szívesen segítséget nyújtunk iskolánkban.
Keressék Misinszkiné Szőke Nóra igazgatóhelyettest!

