Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!
Az intézmény vezetőjeként szeretettel köszöntöm az iskolánkban felvételiző 8.-os tanulókat.
1. Néhány fontos információra szeretném felhívni a figyelmet.

KÜLÖN ÉRTESÍTÉST MÁR NEM KÜLDÜNK A FELVÉTELI
IDŐPONTJÁRÓL, hiszen központilag mindenütt 2021. január 23-án
10.00 órától lesz az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli felvételi vizsga











magyar nyelvből és matematikából. Érdemes legkésőbb 9.30-ig megérkezni a kijelölt
terembe. Az aulában és a bejáratnál lesz kitéve a beosztás.
A járványhelyzetre való tekintettel a felvételizőkön és a felügyelő tanárokon kívül
nem tartózkodhat senki az épületben. A szülők a pandémiás helyzet miatt nem
tartózkodhatnak az iskolában.
Belépéskor a maszk használata és a belépési pontoknál elhelyezett fertőtlenítés,
illetve lázmérés kötelező. A felvételi vizsga során ajánlott a maszk használata.
A diákok hozzanak magukkal kék vagy fekete színű (piros nem lehet!!) tollat,
maszkot, személyi igazolványt vagy diákigazolványt.
A felvételi menete a következő:
9.30-kor elfoglalják a teremben a felvételizők a helyüket, ahol
- ellenőrizni fogják a személyi igazolványukat vagy diákigazolványukat,
- aláírják a jelenléti íveket, meghallgatják a tájékoztatást.
1000 – 1045 magyar nyelvi feladatlap kitöltése (semmilyen segédeszköz
nem használható)
1045 – 1100 szünet
1100 – 1145 matematika feladatlap kitöltése (körző, vonalzó, szögmérő
használható)
Az időhosszabbítással rendelkező tanulók (SNI, BTMN) vizsgatárgyanként 15-15
perccel hosszabb ideig írhatják (előzetesen benyújtott kérelem és szakértői vélemény
szükséges hozzá, az iskolánk által küldött határozatot be kell mutatni). Az
időhosszabbítással rendelkező tanulókat külön teremben helyezzük el, hogy ne
zavarják azokat, akiknek nincs plusz idejük.
Felhívom a figyelmet, hogy a dolgozatok írása előtt a tanulók írják fel a szükséges
adatokat a feladatlapokra (név, születési idő).
A mobiltelefonok maradjanak a szülőknél, vagy legyenek kikapcsolva.
A felvételi vizsga során (körzőn és vonalzón, szögmérőn kívül) semmiféle
segédeszköz nem használható (számológép sem, kivéve azoknak a sajátos nevelési
igényű vagy beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő tanulóknak, akiknek
szakértői vélemény alapján engedélye van.)
A felvételi feladatlapokat (kék vagy fekete) tollal kell kitölteni! A ceruzával írt
részek nem értékelhetők!!!
A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási útmutatói 2021. január 23-án 13:00-tól az
Oktatási Hivatal honlapján megtalálhatóak. (www.oktatas.hu)

2. A felvételiző diákokat, illetve szüleiket tájékoztatom az alábbiakról:
 A felvételi dolgozatok megtekinthetők, valamint az értékelőlapok személyesen
átvehetők iskolánk aulájában. Az értékelőlapokat az iskola nem postázza, a tanuló,
vagy szülő (személyi igazolvány felmutatásával), illetve írásbeli meghatalmazottja
veheti át – meghatalmazás átadásával.
2021. január 29-én, pénteken 8:00 – 16:00-ig

Tanulói azonosítóval vagy jelszóval feltesszük a honlapra a pontszámot a megtekintés
napján! Telefonon nem adunk információt a dolgozatok eredményéről.
 Akik nem tudtak megjelenni a felvételi napján, a pótló felvételi vizsgát január 28-án
14:00 órától tartjuk. Igazolás és kérelem benyújtása szükséges a felvételi vizsgát
szervező iskola igazgatójának. A dolgozatok megtekintése. január 29. 8-16 óráig.
 Csakis annak, aki a január 28-i pótnapon sem tudott megjelenni, január 29-ig
igazolást és kérelmet kell benyújtania a felvételi vizsgát szervező intézmény
igazgatójának, és a február 5-i 2. pótnapon vesz részt a felvételi vizsgán 14.00
órától. Ezeknek a dolgozatoknak a megtekintése: február 10. 8-16 óra között az
iskolánkban. A pótnapok közül nem lehet választani.
3. A jelentkezési lapok beadásának határideje február 19. Figyeljetek a pontos
kitöltésre! Előtte segítséget adunk ehhez a honlapunkon.
4. Átalakul a szakképzés
 A Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikumban 5 éves képzésre
lehet jelentkezni, amely érettségit, szakmát és ösztöndíjat ad.
 Jelentkezéskor informatika és távközlés ágazatra kell jelentkezni - száma:
0060, és 10. évfolyam után lehet konkrét szakmát választani, addig az alapokat
tanuljátok meg.
 5 osztályt indíthatunk, 10. évfolyamig mindenki ugyanazt tanulja.
 ösztöndíj:
o 9-10. évf. jelenleg: 8.050 Ft hó
o 11-12. évf.: vagy ösztöndíjas, vagy munkaszerződést köt céggel
 tanösztöndíj: tanulmányi eredménytől függően 10.000-60.000
 munkaszerződés: tanulmányi eredménytől függően 80.000-160.000
13. évfolyamon: 120.000-161.000 Ft.
o egyszeri pályakezdési támogatás, végzés után a szakmai vizsga
eredményétől függően: 120.000-300.000
o pályázhat is a tanuló (hátrányos helyzet, rendszeres gyermekv. támogatást
kap és 3,5-től jobb az eredménye, kb. havi +20.000Ft támogatásra.
 Várhatóan 2022 végén új épületbe költözünk, amely a 21. század
legmodernebb épülete lesz. Az építkezés a jelenlegi iskolaépületet nem érinti,
addig folyik itt zavartalanul a tanítás, ameddig az új épület el nem készül.
További tudnivalók a felvételitől:
 Az írásbeli vizsgák eredményéről kiállított értékelőlapokat és a jelentkezési lapokat
a tanulónak kell eljuttatnia a középiskolába, a jelentkezési laphoz csatolva 2021.
február 19-ig. Az értékelőlapról annyi fénymásolatot célszerű készíteni, ahány
iskolába jelentkezik valaki, az eredeti a tanulónál marad.
 Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 16-ig kell nyilvánosságra hozni.
Az iskola honlapján és a bejárati ajtóra kifüggesztve lehet megnézni.
 A felvételről vagy elutasításról szóló határozatokat a jogszabály értelmében április
30-ig küldjük el mindenkinek.
 A beiratkozás időpontja: június 22. 8.00 - 12.00
 2020. 05. 10 - 08. 31. a középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat
ki.
Szeretném figyelmetekbe ajánlani iskolánk honlapját: www.kkszki.hu
Bármilyen kérdéssel forduljatok/forduljanak hozzánk bizalommal, akár személyesen, akár a
06/46-500-930-as telefonon is szívesen adunk felvilágosítást.
Sok sikert kívánunk! Szeretettel várunk a Kandóba!
Üdvözlettel: Prillné Csordás Csilla igazgató

