Segítség a jelentkezéshez
egyéni jelentkezők számára
A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája
végzi.
Amennyiben a tanuló 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezik a felvételi lapok kitöltését a szülő
önállóan is kezdeményezheti, amennyiben a tanuló valamely magyarországi középiskolával áll tanulói
jogviszonyban a felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell
kezdeményeznie. Ekkor egyéni jelentkezés benyújtására kerül sor.
Felhívjuk a figyelmüket 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 adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott
felületén kell előállítani, majd továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve
az Oktatási Hivatalba.
A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára az Oktatási Hivatal
honlapján (www.oktatas.hu) érhető el a következők szerint:
A honlapra lépés után a „KÖZNEVELÉS” fülre kattintva egy legördülő menüből tudjuk kiválasztani a
„Középfokú felvételi eljárás” lehetőséget. Majd egy újabb legördülő menü második sorában találjuk a
„Az egyéni jelentkezés menete a 2019/2020. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során”
lehetőséget. Ezt kiválasztva megnyílik egy újabb oldal, ahol az egyéni jelentkezés menetével
kapcsolatos információk olvashatók, valamint elérhetővé válik az elektronikus adatlap kitöltő modul.
1.lépés:

2.lépés:

3.lépés:

Ezt a három lépést követve elérhetővé válik az elektronikus adatlapkitöltő program bejelentkezési
oldala. Amennyiben nem rendelkezünk a bejelentkezéshez szükséges felhasználó névvel és jelszóval,
akkor regisztrálni szükséges. Ezt a regisztráció gomb kiválasztásával tehetjük meg.

A „Regisztráció” kiválasztása után a következő képet látjuk, ahol az utasításokat követve meg kell adni
a kért adatokat és a regisztráció gomb újbóli kiválasztása után fejeződik be a regisztráció

Az oktatási hivatal, alább látható, visszaigazoló e-mailt küld a megadott címre (előfordulhat, hogy a
levélszemét (spam) vagy a promóciók mappába érkezik, így ezt is ellenőrizni kell).

A kék színnel jelölt

szóra kattintás után már a megadott felhasználónévvel és jelszóval be tudunk

lépni a jelentkezési felületre.

A belépést követően el kell fogadni az adatvédelmi nyilatkozatot és elkezdődhet az adatlap kitöltése.

1.lépés: Tanuló hozzáadása

2.lépés: A gyermek személyes adatainak kitöltése és a továbbtanulás típusának megadása („6
évfolyamos gimnáziumba jelentkezés”)

A mentés után megnyílik a gyermek adatlapja, ahol legfölül az általános iskola adatait szükséges beírni.
Elegendő az iskola OM azonosító számát megadni a rendszer a többi adatot automatikusan kitölti. A
mentés után a gyermek hiányzó személyes adatait (anyja neve, a tanuló neme, a tanuló értesítési címe)
kell megadni, majd újra menteni.
3.lépés: Tanulmányi eredmények megadása

Az adatok mentése után a gyermek 6. osztályos félévi tanulmányi eredményeit kell megadni.

Először az előre megadott tantárgyakhoz tartozó jegyeket szükséges beírni a megfelelő helyre, majd a
„Tanulmányi eredmények mentése” után nyílik lehetőség „Egyéb tantárgy hozzáadására”. Így a
gyermek félévi bizonyítványában szereplő összes tantárgy eredményét rögzíteni tudjuk, amelyre
szükség is van a gimnáziumba való jelentkezéshez.

4.lépés: Továbbtanulási adatok megadása

Az „Új jelentkezési adatok” kiválasztásával egy keresési felület jelenik meg, ahol a kiválasztott
középiskola OM azonosító számának megadása után a keresés gombra kattintva megjelennek az iskola

által meghirdetett tanulmányi területek, amelyek a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium esetében a
következők:

A tanulmányi területeket a „Hozzáadás” gombbal tudjuk kiválasztani. Fontos, hogy a
jelentkezési lapon szereplő sorrend a kattintások sorrendjével lesz megegyező, így jól át kell
gondolni, hogy melyik területre kívánjuk első helyen beadni a jelentkezést és először arra
kell kattintani. Természetesen lehet változtatni is a sorrenden. Ez a tanulmányi területek
mellett lévő zöld és sárga négyzetben lévő nyilakkal lehetséges. Törlésre is van lehetőség a
piros négyzetben lévő X jelre kattintva.

A tanulmányi területek kiválasztása után a megadott adatokat el kell menteni!

5. lépés: A tanuló adatainak véglegesítése és a jelentkezési lapok előállítása
Amennyiben minden adatot megadtunk ellenőrzés után elvégezhető a tanuló adatainak
véglegesítése! A „Tanuló adatainak véglegesítése” gomb kizárólag akkor jelenik meg, ha a felvételi
lapok elkészítéséhez szükséges összes információ rögzítésre került a programban. Az adatlap tetején, a
személyes adatok felett a program jelzi, hogy mely adatok hiányoznak.

A tanulói adatok véglegesítésével a program a beírt adatok alapján elkészíti a jelentkező tanulói
adatlapját és jelentkezési lapját, ezzel egyidőben az adatlap alján megjelennek a felvételi lapok
letöltésére szolgáló gombok.

Véglegesítést követően – amennyiben szükséges – a berögzített adatok módosíthatók. Bármilyen
módosítást végeznek a beírt adatokon, újból el kell menteni az adatokat, és újból elő kell állítani a
felvételi lapokat.
A program minden tanulóhoz egy tanulói adatlapot, és legalább egy jelentkezési lapot állít elő.
A program minden intézmény számára külön jelentkezési lapot állít elő, melyen kizárólag az adott
intézményben megjelölt tanulmányi területek szerepelnek.
A kinyomtatott jelentkezési lapot a középfokú iskolába, a jelentkezési lap 3. pontjában megadott
postázási címre, jelen esetben: Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, 3700 Kazincbarcika,
Jószerencsét út 2., (az iskolában személyesen is leadható)
A kinyomtatott tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal címére (9001 Győr, Pf. 694) ─ célszerűen
könyvelt küldeményként ─ legkésőbb 2020. 02. 19-ig kell postára adni.
Kérjük, hogy a gimnáziumunkba benyújtott felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjenek csatolni
a jelentkező tanuló 6. osztályos félévi osztályzatait tartalmazó irat másolatát, illetve az írásbeli
felvételi vizsga eredményét tartalmazó értékelő lap másolatát.
Bízunk abban, hogy szeptemberben az Ön gyermekét is a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanulói
között üdvözölhetjük.
Kazincbarcika, 2020. január 17.
Balla Árpád sk.
igazgató

