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RANGSOROLÁSI KRITÉRIUMOK TÚLJELENTKEZÉS ESETÉN
- Criterii specifice de ierarhizare pentru înscrierea în clasa a 5-a Nr.
crt.
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Criterii speciale
Kritériumok
Csíkszeredai lakhely

Az iratkozó diák tanulmányi
eredményei az alábbiak szerint:
I, II., III., IV osztályos évvégi
minősítések
Magyar nyelvből
Román nyelvből
Matematikából

Lista documentelor doveditoare
Igazoló okiratok
Születési bizonyítvány eredeti és
másolat, szülők/ eltartó
személyazonosságija, amelyből kiderül
a csíkszeredai állandó lakhely/ vagy
flotant
Iskolai igazolás/ anyakönyvi lap, amely
tartalmazza a kért minősítéseket
(három tantárgy X 4 tanévi minősítés =
összesen 12 minősítés )

Punctaj
aferent
Pontozás
3 pont

0,5 pont minden
kért FB-re,
valamint 0 pont
minden FB-től
eltérő minősítésre
Max.6 pont

3

Tanulmányi versenyeken, kulturális
rendezvényeken való aktív részvétel,
eredmények

A tanuló nevére kiállított oklevelek/
diplomák/ részvételi oklevelek

0,50 pont /
részvétel
Ennél a
kritériumnál a
max.10 pont

4

Tanévvégi minősítések
Magaviseletből I, II, III , IV
osztályokból
Félárva/ árva tanuló
A család összetétele:
Eltartásban lévő gyerekek száma

Igazolás, anyakönyvi lap a jelenlegi
iskolától, amely tartalmazza a kért 4
minősítést
Ezen státuszt igazoló okirat
Családigazolvány/Certificat de familie,
amelyből kiderül a családban/eltartásban
lévő gyerekek száma

0,50 pont
minden FB-re
Max.2 pont
2 pont
1 pont / gyerek

5
6

7

8
9

a. Nagyobb testvér/ testvérek,
aki(k) a 2019-2020-as tanévben
a Segítő Mária Gimnázium
beiskolázott tanulói
b. Nagyobb testvér/ testvérek,
aki(k) a 2019-2020-as tanévet
megelőzően voltak a Segítő
Mária Gimnázium tanulói
Szülő/ gyám a Segítő Mária
Gimnázium volt tanulója
a. Szülő/ gyám tanügyi alkalmazott
b. Szülő/ gyám egyházi alkalmazott

3 pont
Családigazolvány/Certificat de familie,
és a Segítő Mária Gimn. által kiállított
bizonylat

2 pont

Iskolai igazolás

1 pont / szülő

Munkahelyi igazolás- pedagógus
Munkahelyi igazolás- tanügyi kisegítő
személy
Munkahelyi igazolás az egyháztól

1 pont/ szülő
0,5 pont/ szülő
1 pont / szülő

Megjegyzés:
A Specifikus kritériumrendszer túljelentkezés esetén szolgál a tanulók rangsorának
kialakítására.
A Beíratkozási Bizottság a nyilvánosságra hozott Specifikus kritériumrendszer alapján
rangsorolja a diákokat.
Amennyiben az utolső-azaz a 28. Helyen pontegyenlőség áll fenn, akkor az alábbi priorítási
sorrend lép érvénybe:
1. Nagyobb testvérek száma, aki(k) a 2019-2020-as tanévben a Segítő Mária
Gimnázium beiskolázott tanulói
2. Nagyobb testvérek száma, aki(k) a 2019-2020-as tanévet megelőzően volt(ak) a
Segítő Mária Gimnázium beiskolázott tanulói
3. Tanulmányi versenyek, kulturális rendezvényeken való aktív részvételek száma

Amennyiben egy iker testvérpár egyik tagja nyer felvételt, abban az esetben a 28-as
osztálylétszám kiegészítésével a kiesett testvér is bejutottnak minősül.

Csíkszereda, 2020. június 30
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