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KIFIR tanulmányi területek és felvételi tájékoztató begyűjtő program megnyitása

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Intézményvezető Úr!
Tájékoztatom, hogy az Oktatási Hivatal a mai napon nyilvánosságra hozta a középfokú iskolák tanulmányi területeinek
meghatározási formájáról szóló közleményt, valamint ezzel egyidőben megnyitotta KIFIR Tanulmányi területek és
felvételi tájékoztató megadása a középfokú intézmények számára a 2018/2019. tanévre programot. A program a
www.oktatas.hu oldalról a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)
menüpont alatt érhető el. A belépéshez az adott intézmény vezetője által az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő
rendszerben meghatározott felhasználónév és jelszó szükséges.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a KIFIR programrendszer moduljainak könnyebb hozzáférése érdekében az Oktatási
Hivatal megkezdte egy egységes beléptető felület kialakítását KIFIR Középfokú felvételi információs rendszer néven . Az
egységes beléptetőoldalra a mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultságukkal belépve, egy kattintással
átléphetnek azon aktív KIFIR modulokba, amelyekhez a mesterjelszó-kezelő rendszerben jogosultságot kaptak, valamint
egy helyen értesülhetnek az intézményüket érintő aktuális hírekről teendőkről és határidőkről. Az egységes beléptetőoldal
a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév) menüpont alatt érhető el
Amennyiben az intézményben, vagy az intézmény valamely feladatellátási helyén a 2018/2019. tanévre nem hirdetnek
meg tanulmányi területeket, úgy erről az intézményvezetőnek kell nyilatkoznia KIFIR Tanulmányi területek és
felvételi tájékoztató megadása a középfokú intézmények számára a 2018/2019. tanévre programban 2017. október
20-áig.
A tanulmányi területek megadásakor a középfokú beiskolázás tanulmányi területeinek megadásáról szóló
közleményben leírtak szerint kell eljárni. A közlemény elérhető a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú
felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév) menüpont alatt.
Az iskolák kötelesek felvételi tájékoztatójukat is nyilvánosságra hozni. A felvételi tájékoztatót az előzőekben említett
programban kell feltölteni a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
Felhívjuk középfokú intézmények vezetőinek figyelmét a tanulmányi területek megadásainak változásaira:
- alternatív kerettanterv választása esetén meg kell adni, hogy mely – az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott –
alternatív kerettanterv szerint folyik az oktatás,
- a szakgimnáziumi tanulmányi területek leírása a szakmai érettségi vizsga és a szakképzési évfolyamok elvégzését
követően megszerezhető szakképesítéseket tartalmazza,
- szakgimnáziumi képzések esetén statisztikai okokból meg kell adnia a szakképesítés szakmacsoportját, azonban a
tanulmányi területek végleges szövege ezt az információt nem tartalmazza,
- szakközépiskolai képzések esetén statisztikai okokból meg kell adnia a szakképesítés ágazati besorolását, azonban a
tanulmányi területek végleges szövege ezt az információt nem tartalmazza,
- az AJKP előkészítő évfolyamokat, az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő kollégiummal együttműködő
középiskolák a továbbiakban önállóan hirdethetik meg.
A tanulmányi területek megadásáért és a nyilvánosságra hozott felvételi tájékoztató tartalmáért, így annak
jogszerűségéért minden vonatkozásában személyében a középfokú intézmény vezetője a felelős. A KIFIR Tanulmányi
területek és felvételi tájékoztató megadása a középfokú intézmények számára a 2018/2019. tanévre program a meghozott
döntések eredményeinek rögzítésére és a további adminisztrációra szolgál, nem ment fel a döntés felelőssége alól, nem hoz
döntéseket, legfeljebb segít egyes döntések meghozatalában.
A tanulmányi területek megadását, valamint a felvételi tájékoztató feltöltését követően az intézményvezetőnek – a
felhasználói útmutatóban leírt módon – le kell zárnia az intézményi adatszolgáltatást, és – szintén a felhasználói
útmutatóban leírt módon – elektronikus úton meg kell küldenie a rögzített adatokat az Oktatási Hivatalnak
2017. október 20-áig.
Együttműködésüket köszönjük!
Budapest, 2017. október 2.
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