Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!
A tanév ezen időszakában fontos kérdéseket kell meghozniuk, amit csak közösen tudnak
megtenni. Ennek apropója, hogy közeledik február 15-e, ami a felsőoktatási felvételi
jelentkezés és az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje.
Tudjuk, hogy e döntések lényegesen különböznek a 10. – 11. – 12. évfolyamokon, de
mindenkinek fontos, hogy kellő ismeretek bírtokában tudjon dönteni. Ezt a folyamatot
szeretnénk segíteni azzal, hogy iskolánk honlapjára feltöltöttünk a szülőknek és diákoknak
szóló tájékoztatót. A fenti kérdéssel érintett évfolyamoknak külön-külön. A prezentációk
mellett a legfontosabb táblázatok is elérhetők honlapunkon.
12. évfolyam
A felsőoktatási felvételi eljárást mindenkinek magának kell intéznie, így a jelentkezési lap
kitöltését, a szükséges mellékletek feltöltését, majd a jelentkezés hitelesítését is.
Az érettségire történő jelentkezést a jegyzők bonyolítják le. Mind a négy osztály külön
vizsgacsoportba kerül, és mindegyiknél az osztályfőnököt kapott megbízást a jegyzői feladatok
ellátására. A jelentkezés módjáról tehát az osztályfőnökök fognak részletes tájékoztatást adni.
Természetesen szívesen válaszolunk akár az érettségivel, akár a felvételi jelentkezéssel
kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Kérjük, hogy a kérdéseket az osztályfőnököknek küldjék,
akik azokat továbbítják felénk. A felmerülő kérdésekre – február 1-jéig – online formában
próbálunk válaszolni, osztályfőnöki óra keretében vagy külön egyeztetett időpontban. Február
1-je után – az aktuális munkarendtől függően – keressük meg a tájékoztatás lehetőségét.
11. évfolyam
A tanév ezen időszakában szoktuk feleleveníteni a felvételivel és az érettségivel kapcsolatos
tudnivalókat, amelyek meghatározzák az Árpádban még hátralévő másfél év feladatait. Fontos,
hogy a 2021. évi felvételi tájékoztató 2. számú táblázata tartalmazza a 2022-ben induló
felsőoktatási szakokat, az ott elvárt érettségi tárgyakat és a többletpontok számításának
lehetőségét. Tehát ez a ti továbbtanulásotok első hivatalos dokumentuma. Mindenképp érdemes
megnézni és a továbbtanulásról kialakult elképzeléseiteket végiggondolni. Ez azért is fontos,
mert a tanév végén van lehetőség arra, hogy valaki a felkészülésén módosítson (emelt szintű
képzésben való részvétel).
Természetesen a felmerülő kérdésekre igyekszünk válaszolni a fent leírt formában.
10. évfolyam
Nektek még távolinak tűnik az érettségi és a felvételi, de a következő tanévtől, 11.-esként be
kell kapcsolódnotok az emelt szintű felkészítésbe, vagyis el kell döntenetek, hogy melyik két
tárgyat szeretnétek emelt szinten tanulni. Az erre való jelentkezés várhatóan 2021 márciusában
lesz. Ezek átgondolásához próbálunk segítséget adni a 10.-eseknek készült prezentációval.
Várjuk a ti kérdéseiteket is!
Előrehozott érettségi

A 10. és 11. évfolyamos tanulók bizonyos feltételek esetén előrehozott érettségi vizsgára
jelentkezhetnek a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban is. Ennek határideje február 15.
Javasoljuk, hogy a jelentkezést mindenki gondolja végig, szükség esetén egyeztessen
szaktanárával. Jelentkezni az iskolában kell. A jelentkezéseket február 1-jét követően fogadjuk,
amelynek eljárásrendjéről – ami az akkor érvényes munkarendtől függ – tájékoztatást fogunk
adni.

Mindenkinek kívánjuk, hogy a számára fontos kérdésekben, a szülőkkel egyeztetve jó döntést
tudjon hozni.

