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Még két nap eredményhirdetésig
Július 28-áig kell beiratkozni a kilencedik osztályba, az üres helyeket újra meghirdetik
• Szombaton teszik 
közzé a kilencedikbe 
jelentkező tanulók 
számítógépes elosztá-
sának eredményeit, és 
ennek alapján irat-
kozhatnak be abba a 
középiskolába, ahova 
átlagjuk alapján be-
jutottak. Valamennyi 
iskola hétfőtől fogad-
ja az iratkozókat, és 
nem szükséges előre 
időpontot foglalni a 
beiratkozáshoz.

H A J N A L  C S I L L A

A minisztérium által közzétett 
hivatalos felvételi-időbeosz-
tás szerint szombaton, júli-

us 24-én már minden kilencedikbe 
iratkozott diák tudni fogja, hogy 
melyik iskolába jutott be a megjelölt 
opciók közül. A bejutottak listáit az 
iskolák hirdetőtábláin is közzéte-
szik. A beiratkozás a legtöbb isko-
lában személyes jelenléttel zajlik 
a következő napokban, és egészen 
július 28-áig tart. Ha valaki addig 
nem iratkozik be, lemarad az adott 
iskoláról, és a tanfelügyelőségek is-
mét meghirdetik az üresen maradt 
helyeket. Kérdésünkre Illés Ildikó, 
Maros megye főtanfelügyelő-he-
lyettese kifejtette, az iskoláknak 

autonómiájuk van, azaz mindegyik 
elkészíti a saját órarendjét, hogy mi-
lyen időbeosztás szerint fogadja az 
iratkozókat. Hozzátette, lehet előze-
tesen időpontot foglalni a beiratko-
záshoz, de nem kötelező, mehetnek 
anélkül is, hiszen nem valószínű, 
hogy minden diák ugyanabban az 
időpontban megy iratkozni. „Online 
is van lehetőség, ez is iskolától függ, 
de ott vigyázni kell arra, hogy meg 

is érkezzen az iskolába a jelentke-
zés, mert ha nem iratkozik be a diák, 
akkor az üres helyeket mi még egy-
szer meghirdetjük” – tájékoztatott 
Illés Ildikó.

Hétfőtől kezdődik a beiratkozás

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnáziumban július 26-án, hétfőn 
reggel nyolc órától fogadják az iratko-

zókat egészen 14 óráig, akárcsak ked-
den és szerdán – tudtuk meg Mátéfi  
Istvántól, a tanintézet vezetőjétől. 
„Nem szükséges előzetes időpont-
foglalás az iratkozáshoz, hisz három 

asztalnál fogadják a jelentkezőket. 
Ez az előző években is jól működött, 
csak eddig 9 órától lehetett, most már 
8 órától fogadják az iratkozókat. Az 
első két nap lesz zsúfoltabb, har-
madik napra már kevesebben 
fognak maradni” – fejtette ki 
az iskolaigazgató. A diákok 
megfelelő személyzet mellett 
iratkozhatnak, tanárok és 
adminisztratív személyzet is 
lesz az iratkozásnál. Idén 14 
diákkal kevesebben juthatnak 
be, mivel az új szabály szerint csak 
26 gyerek iratkozhat egy osztályba, 
és a Bolyai Farkas Gimnázium eseté-
ben hét osztálynál ez már jelentősen 
kevesebb gyereket jelent.

Rendkívüli esetben

A csíkszeredai Márton Áron 
Főgimnáziumban idén hat kilen-
cedik osztály indul, 156 hellyel. 
Az iskola igazgatója, Varga Lász-
ló a Székelyhonnak elmondta, a 
beiratkozás személyes jelenléttel 
július 26–28. között zajlik az isko-
la épületében. Rendkívüli esetben 
azonban július 25-én, vasárnap is 
lehet iratkozni, ha valaki kizárólag 
csak aznap tudja beíratni a gyere-
két, annak megadnak egy elérhe-
tőséget, amelyen ezt megteheti. „A 
beiratkozást három nap alatt bo-
nyolítjuk le, de rendkívüli és indo-
kolt esetben adunk elérhetőséget 
annak is, aki csak vasárnap tudja 
beíratni a gyereket. Nem szüksé-
ges az időpontfoglalás, és naponta 
9–13 óra között az iskolaépület-
ben, a földszinten lévő könyvtár 
olvasótermében fogadjuk a diáko-
kat és családjaikat” – részletezte 
Varga László.

Az óvások benyújtása és elbírá-
lása előtt 5782 pedagógusnak 

sikerült a véglegesítő vizsgája, ők 
8-as és 10-es közötti általánost értek 
el. A minisztérium emlékeztet, hogy 
a sikeres vizsgához legalább 8-as 

általános osztályzat kell. Az 
írásbeli teszt pontszáma a 
végső média 70 százalékát 
teszi ki. A tárca tájékoz-
tatása szerint az írásbeli 
vizsgán 8300 személy (a 

vizsgajelöltek 95,80 százalé-
ka) jelent meg. Egy vizsgázót csalá-
si kísérlet miatt kizártak, 366 tanár 
visszalépett, két dolgozatot pedig a 
dolgozatjavító központban érvény-
telenítettek, tehát összesen 7931 sze-
mély maradt versenyben – közölte 

az Agerpres hírügynökség. Közülük 
4156-an kaptak 8-as és 10-es közötti 
jegyet: 187 vizsgázó kapott 10-est, 
701 pedig 9,50 és 9,99 közötti osztály-
zatot ért el. 3232 vizsgázó jegye 5-ös 
és 7,99 közötti volt, 543-an pedig nem 
érték el az 5-öst sem. Az óvásokat ma 
is be lehet nyújtani, a végleges ered-
ményeket július 28-án teszik közzé a 
vizsgaközpontokban és a defi nitivat.
edu.ro honlapon. A sikeresen vizsgá-
zók túllépnek a pedagógusi karrier 
kezdő szakaszán, és később fokozati 
vizsgákra iratkozhatnak fel.

Javulás a tanügyi véglegesítő vizsgán
• Az óvások elbírálása előtt 72,90 százalékos az átme-
nési arány az idei tanügyi véglegesítő vizsgán, ez több 
mint 3,5 százalékos növekedést jelent a tavaly jegyzett 
69,17 százalékhoz képest – jelentette be tegnap az 
oktatási minisztérium.

Szombaton már minden 
kilencedikbe iratkozott 
tanuló tudni fogja, melyik 
középiskolába jutott be

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     H A Á Z  V I N C E

A végleges eredményeket július 28-án 
teszik közzé

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR

Könyvbemutató 
a főkonzulátuson
Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusának szervezésé-
ben ma 18 órától Becze Zoltán 
Erdélyi székelyek és magyarok 
a nyári olimpiai játékokon című 
kötetét mutatják be a csíksze-
redai Lázár- ház dísztermében. 
A szerző beszélgetőpartnere 
Szucher Ervin újságíró, a részt-
vevőket dr. Farkas Balázs első 
beosztott konzul köszönti.

Egy életmentő 
történet
Zsolt Péter Egy életmentő 
történet című regényét mu-
tatják be vasárnap 12 órától 
a marosvásárhelyi Bolyai téri 
unitárius egyházközség Dersi 
János-termében. A regény azt 
az időszakot dolgozza fel, 
amikor Márton Áron püspök 
börtönben raboskodott.
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