
Felvételivel kapcsolatos információk 

 

A kialakult járványügyi helyzet miatt az érdeklődők szóbeli tájékoztatására nincs lehetőségünk. 

Ezzel párhuzamosan több megszokott programunk (nyílt nap, tehetséggondozó foglalkozás) is 

digitális formában valósul meg. Minden aktuális információról, teendőről, a szükséges 

nyomtatványokról, felvételi követelményekről folyamatosan tájékozódhatnak iskolánk 

honlapján, illetve bármilyen kérdéssel fordulhatnak hozzánk e-mailben és telefonon is 

(informacio@frater.hu; +36 46 412 024) 

 

A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők időrendi áttekintését az alábbi táblázat 

tartalmazza:  

IDŐPONT ESEMÉNY MEGJEGYZÉS 

2020. október 20-tól digitális felvételi előkészítő 

tanfolyam magyarból ill. 

matematikából a 4. osztályos 

diákoknak 

tematikája: elméleti összefoglaló + 

célirányos gyakorlás az írásbeli, illetve a 

szóbelire vizsgára                                                   

2020. november vége digitális nyílt nap kisfilm, amiben intézményünkről és a 

felvételi eljárásról tájékozódhatnak 

(elérhető honlapunkon) 

2020. december 4. jelentkezés a központi írásbeli 

vizsgára 

*8. évfolyamosok: a jelentkezési lapokat 

az általános iskolák gyűjtik össze és 

továbbítják                                                            

*4. évfolyamosok: a szülők egyénileg 

intézik a jelentkeztetést (honlapunkon is 

elérhető lesz a nyomtatvány!)                                                                                             

*nem azonos a középiskolába való 

jelentkezéssel, de annak előfeltétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021. január 23. központi írásbeli vizsga 10.00-10.45 magyar;  11.00-11.45 

matematika  (korábbi évek feladatlapjai 

az OH honlapján megtalálhatók) 

2021. január 28. pótló írásbeli vizsga *alapos indokkal kérhető (orvosi igazolás 

+ kérelem) 

*14.00-14.45 magyar; 15.00-15.45 

matematika  

2021. február 2. betekintés, értékelő lapok 

átadása 

fénykép készíthető (észrevételek tehetők) 

2021. február 19. jelentkezés a középiskolába 8. osztályosoknak: az általános iskolák 

intézik                                                                    

*1 intézményen belül több tagozat is 

megjelölhető                                                                   

*plébánosi ajánlás, önéletrajz csatolandó                                                              

4. osztályosoknak: szülők intézik 

(elektronikusan tölthető ki)                                                                                                            

*csatolandó: plébánosi ajánlás, 4. 

osztályos félévi bizonyítvány másolat                                                                            
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2021. február 26. 

vagy  

2021. február 27. 

4. osztályosok szóbeli 

felvételije 

alapos indokkal napot választhatnak                                                           

2021. február 26. 

vagy  

2021. március 2. 

8. osztályosok szóbeli 

felvételije 

alapos indokkal napot választhatnak                                                     

2021. március 8. tartalék nap szóbeli 

felvételihez 

betegség, igazolt akadályoztatás esetén  

2021. március 16. felvételi rangsor 

nyilvánosságra hozása 

honlapunkon, oktatási azonosítóval (vagy 

a választott jeligével) 

2021. március 22-23. módosító adatlap feladásának 

lehetősége 

Csak akkor érdemes ezzel élni, ha 

megváltozik a preferenciasorrend! 

2021. április 30. értesítés felvételről vagy 

elutasításról 

tudnivalók beiratkozásról/fellebbezésről 

2021. június 22. beiratkozás   

 


