MÓDOSÍTANI VAGY NEM MÓDOSÍTANI…
Tisztelt Szülők!
Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy érdemes-e kihasználni a
módosítási lehetőséget az általános iskolákban.
1. SEMMIKÉPPEN NE MÓDOSÍTSANAK
Ne módosítsanak abban az esetben, ha gyermekük a kedvenc iskolájában esélytelennek tűnik,
míg egy másik, kevésbé vágyott helyen biztos befutónak látszik. A korábbi évek tapasztalatai
szerint az IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉKEN szereplő rangsorban jelentős előrelépés
tapasztalható, mivel
 egy tanuló valamennyi általa választott tanulmányi területen besorolásra kerül és ezek
közül csak egyre nyerhet felvételt,
 a tanulók több iskolát is megjelölnek (erről a középiskolának nincs információja), tehát akik
más iskolát soroltak az első helyre, a rangsorból kikerülnek.
Ha tehát a biztosnak látszó helyet sorolják a bizonytalan (de kedvenc) hely elé, akkor a
lehetősége is elvész annak, hogy a leginkább vágyott helyre kerüljön a tanuló. Amennyiben
mégsem sikerül az első helyre bejutni, a rendszer a következő intézménybe sorolja a
jelentkezőt. A módosítással tehát ebben az esetben nyerni nem lehet, de el lehet veszíteni a
kedvenc iskolába való bejutás lehetőségét.
2. FONTOLJÁK MEG A MÓDOSÍTÁST
 ha a jelentkezési lap beadása óta eltelt időszakban megváltoztak a szándékaik, azaz a
választott intézmények, illetve tanulmányi területek sorrendjét kívánják megváltoztatni,
 ha a felvételi eredmények ismeretében további tanulmányi területeket szándékoznak
megjelölni.
3. MINDENKÉPPEN MÓDOSÍTSANAK
 ha valami hiba történt a jelentkezésnél, azaz lemaradt olyan tanulmányi terület, ahol a
tanuló nagyon szeretne tanulni.
Kérjük, hogy amennyiben a módosítás mellett döntenek, újra gondolják át és ellenőrizzék az
intézmények, illetve tanulmányi területek sorrendjét a módosító adatlapon.
Összegezve tehát, amennyiben gyermekük intézményünkben kíván továbbtanulni, mindenképpen
előre kell rangsorolni az iskolát, függetlenül az Ideiglenes felvételi jegyzékben elfoglalt helyétől. Így
nem vész el az esély a bejutásra. Esetleges sikertelenség esetén a következő választott intézménybe
viszi át az eredményeit, azaz ott kerül a rangsorban őt megillető helyre, így hátrébb tolva az ott nála
gyengébb eredményt elérőket. Nem fordulhat elő a „Két szék közül a pad alá” esete.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosítást továbbra is meg kell előznie az intézményünkkel történő
egyeztetésnek, amelynek módjairól a „TÁJÉKOZTATÁS”-ban találhatnak információt.

