Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!
A pályaválasztás lassan a célegyenesbe fordul és dönteni kell arról, hogy ki melyik irányba szertne
továbbtanulni!
A következő kis segédlet az Interneten kitölthető adatbegyűjtő szoftver használata során előforduló
lehetséges hibákra hívja fel a figyelmet, hogy azokat elkerüljük!
Remélem, ez segítség lesz a program használatához! Természetesen bátran fordulhatnak,
fordulhattok az osztályfőnökökhöz, ha elakadnának, elakadnátok a kitöltésben.
Az adatlap kitöltését a következő linkre történő kattintással lehet elkezdeni:
https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto
(A Ctrl billentyű lenyomása mellett kell kattintani a linkre!)
A megjelenő oldalon a két nyilatkozatot tudomásul kell venni és el kell fogadni, amit a négyzetek
kipipálásával tehetnek meg.

Ha mind a két négyzetet kipipálták, akkor jelenik meg az ’Elfogadom’ gomb,

amire kattintva továbbléphetnek az adatok megadásához.
A személyes és értesítési adatok megadása előtt mindenképpen olvassák el a lap tetején található
tájékoztatót. A beírt adatokat csak ideiglenesen tárolják, így 20 perc inaktivitás után azok elvesznek.
Mindenképpen érdemes előkészíteni a szükséges adatokat, hogy ne beírás közben kelljen keresgélni.
A szükséges adatok: név, oktatási azonosító, születési hely és idő, anyja születéskori neve,
állampolgárság, állandó lakcím, értesítendő személy (címzett) neve és az ő értesítési címe, e-mail
címe, telefonszáma.

Ha a lakcímnél kitöltjük az irányítószám mezőt, a városnév automatikusan kitöltődik.
A lakcímnél, értesítési címnél figyelni kell arra, hogy a közterület nevét és jellegét külön kell megadni:
hibás kitöltés

helyes kitöltés:

Az értesítési címnél van arra lehetőség, hogy az értesítendő címzett neve alatt rákattintsunk a
’Megegyezik az állandó lakcímmel’ feliratú gombra. Ekkor az állandó lakcímnél megadott cím
másolódik az értesítési címhez.

Értesítési e-mail cím és telefonszám megadásához rá kell kattintani a
gombra. A felugró
ablakban meg kell adni a ’Jellemző’ adatot, ami arra utal, hogy kihez tartozik az adott cím illetve
telefonszám, majd ezután a tényleges adatot kell beírni a szövegmezőbe. A ’Mentés’ gomra kattintva
rögzül az adat. Egy példa:

Mindkét adat kitöltése után a következőt látjuk a képernyőn:

Új adat beírásához újra a ’Szerkesztés’ gombra kell kattintani és megadni a következő értesítendő email címet. Ha valamit elírtunk, akkor az összes adat mentése után van lehetőség javításra.
Az e-mail cím és telefonszám adatok alatt található ’Mentés’ gombra kattintva tudjuk elmenteni a
gyermek adatait és léphetünk tovább az iskolák, tanulmányi területek megadásához.

A mentés után a lap tetejére ugrik a program és jelzi, hogy a tanuló adatai még nincsenek
véglegesítve:

Görgessük le az oldalt az aljára, ahol megjelent a Továbbtanulási adatok megadásának lehetősége:

Itt az ’Új jelentkezési adatok’ gombra kattintva tudjuk megadni azt az iskolát vagy azokat az iskolákat,
ahova jelentkeztetni szeretnénk gyermekünket.
A felugró ablakban kereshetünk több feltétel megadásával iskolát.

Figyelni kell azonban arra, hogy a feltételeket ÉS kapcsolat köti össze, azaz CSAK azok az iskolák
jelennek meg a találati listában, amelyekre az összes beállított feltétel igaz!

Példa: ha csak az intézmény nevét töltjük ki (pl. Vasvári Pál), akkor az országban lévő összes iskolát
kiadja a találati lista, aminek a nevében benne van a Vasvári Pál kifejezés:

Látjuk, hogy három ilyen intézmény van. Ugyanebben az ablakban a fenti szöveg után megjelennek az
intézmények is az összes választható tanulmányi területtel.
Ha a feltételben kiválasztjuk a Fejér megyét is, akkor már csak a székesfehérvári intézményt találjuk a
listában:

Ha megtaláltuk a megfelelő iskola megfelelő tanulmányi területét, akkor a ’Hozzáadás’ gombra
kattintva tudjuk a kijelölt iskolák listájába rögzíteni az adott választásunkat. Egy iskolán belül több
tanulmányi területet is választhatunk, mindegyik tanulmányi terület melletti ’Hozzáadás’ gombra
kattintva. Ekkor minden kijelölt gomb

-re változik.

Az ablak bezárásával jutunk vissza az adatlap kitöltési felületére. (Ehhez fel kell görgetni az ablakot,
ha nem látszódna a jobb felső sarkában lévő bezárás gomb:

Az eddig üres Tanulmányi adatok rész már tartalmazza a kiválasztott iskolá(ka)t illetve tanulmányi
területe(ke)t.

A sorok végén lévő gombokkal tudjuk a sorrendet változtatni. A felfelé mutató zöld nyíllal ( )a
sorrendben előrébb, míg a lefele mutató narancssárga nyíllal ( ) hátrébb tudjuk sorolni az adott
tanulmányi területet. A piros X-szel ( )pedig törölni tudjuk választásunkat, ha meggondoltuk
magunkat a tanulmányi területtel kapcsolatban vagy hibásan jelöltük ki azt. (Tehát, ha a találati
listában rákattintottunk a ’Hozzáadás’ gombra, akkor azt már nem tudjuk visszavonni, mindenképpen
bekerül a ’Továbbtanulási adatok’ közé, de onnan bármikor törölhető.)
Minden tanulmányi terület mellet megadhatók további adatok, melyeket a
kattintva érünk el.

gombra

A választásainkat a ’Mentés’ gombra kattintva fogadhatjuk el és a jobb felső sarokban lévő ’x’-szel
tudjuk bezárni az ablakot. Ha Jeligét adunk meg, akkor a felvételi eredmények nem a gyermek
oktatási azonosítója mellett jelennek majd meg, hanem a jelige mellett. Ha tehát mindenképpen
szeretnénk jeligét megadni, akkor olyat kell választani, aminél minimális az esély arra, hogy más is
ugyanazt választja. (A gyermek oktatási azonosítója biztosan egyedi, tehát nem fogjuk más gyermek
eredményét a sajátunknak gondolni, ami a jelige esetén előfordulhat.)
Ha minden tanulmányi területet kiválasztottunk, amit szerettünk volna, akkor rákattinthatunk a
gombra, amivel rögzítettük a választásainkat.
Ezután már csak véglegesíteni kell a tanuló adatait, amit a
tehetünk meg.

gombra kattintva

Ekkor a következő oldara érkezünk:

A
gombra kattintva megjelenik a beírt adatokat tartalmazó pdf állomány,
amit akár kinyomtatva, akár elmentve és elektronikus úton (pendrive-on vagy e-mail mellékleteként)
el kell juttatni az osztályfőnök részére. Tehát akkor is kattintani kell a fenti gombra, ha nincs
közvetlen nyomtatási lehetőség, mert csak így van módunk elmenteni a gyermek adatlapját.
Ahogy az oldalon olvashatjuk, ezután ezek az adatok már nem visszanyerhetők, tehát módosítás
esetén az egész folyamatot újra el kell végezni. Ekkor viszont egy másik azonosítót ad a rendszer a
végső pdf állományban, tehát figyelni kell arra, hogy a legutolsó kitöltésnek megfelelő dokumentum
kerüljön az osztályfőnökhöz.
Jó választást, jó felkészülést és sikeres felvételi vizsgát kívánok mindenkinek!

