VIII. osztályos diákok figyelmébe
Fontos tevékenységek, dátumok a 2021/2022-es tanévben induló IX. osztályokkal kapcsolatosan

Sorszám Tevékenység

Dátum

1.

Nyilatkozat letevése a titkárságra azon diákok esetében, akik lemondanak a
2021. július 12., (hétfő) 8 és 15 óra között
helyükről a Nagy István Művészeti Középiskolában
* azon diákok esetében, akik sikeres tehetségpróbát tettek iskolánkba, de mégis más 2021. július 13., (kedd) 8 és 12 óra között
iskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat, írásbeli nyilatkozatot kell letenniük az
iskolánk titkárságára, hogy lemondanak a helyükről a Nagy István Művészeti
Középiskolában. A nyilatkozat letevésénél a diák és a szülő is jelen kell, hogy
legyen, és a hely lemondása után áll csak módunkban a felvételire beadott iratcsomó
visszaadása.
* ezen a 2 napon adjuk vissza az iratkozásra benyújtott iratcsomókat azon
diákoknak, akik lemondanak a helyükről, illetve azon diákoknak is, akik a
tehetségpróbán 6-os alatti médiát értek el.

2.

Bejutási eredmény kifüggesztése a Nagy István Művészeti Középiskolába
2021. július 14.
* A végleges bejutási eredmény az iskolában lesz kifüggesztve, valamint online is
elérhető lesz, az iskola hivatalos Facebook oldalán és honlapján.
* Az eredmények kifüggesztésénél a tehetségpróbán kapott kódokat is fogjuk
használni, az adatvédelmi szabályok értelmében.
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3.
4.

A végleges eredmény kifüggesztése után, azon diákok, akik nem jutottak be
iskolánkba, a tehetségpróbára beadott irataikat átvehetik a titkárságról
Beiratkozás a Nagy István Művészeti Középiskolába (azok a diákok, akik itt
folytatják a tanulmányaikat)
1. Azon diákok, akik a VIII. osztályt a Nagy István Művészeti Középiskolában
végezték:

2021. július 15. (csütörtök), 8 és 15 óra között
2021. július 19-23.

Szükséges iratok: a diák születési bizonyítványának és személyazonossági
igazolványának másolata és a szülők személyazonossági igazolványának másolata
2. Azon diákok, akik más iskolában végezték a VIII. osztályt:
Szükséges iratok:
1.
a diák születési bizonyítványának és személyazonossági igazolványának
másolata és a szülők személyazonossági igazolványának másolata
2.
a kódolatlan beiratkozási lap (fișa de înscriere);
3.
iskolai igazolás az Országos felmérésen elért jegyekről (adeverință de
participare la examenul de Evaluare Națională);
4.
diploma és anyakönyvi kivonat (diploma de absolvire a învățământului
gimnazial și foaia matricolă)
5.
orvosi és oltási papírok
2021. június 22.
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