
Pályaválasztási szülői 

értekezlet
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KÉSZÍTETTE:DÁNYI MÁRTA 

PÁLYAVÁLASZTÁSI FELELŐS



Általános iskolák kiemelt feladata

 Tanulók részletes, pontos tájékoztatása

 Beküldendő dokumentumok elkészítése

 A dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzése

 Dokumentumok hitelesítése

 Dokumentumok továbbítása



Hogyan válasszunk középiskolát?

legyen az érdeklődési körnek 
megfelelő, egészségügyi alk.

legyen a gyermek képességeinek 
megfelelő

legyen elérhető (közlekedés)

tapasztalatok az iskoláról (tetszik-
nem tetszik)



Milyen iskolák közül választhatunk?

Gimnázium : 

9-12 évfolyam                    felsőoktatásra való 

felkészülés    

végzettség: érettségi

Fenntartó:KLIK, Alapítványok

Szakképzési Centrumok: 

hasonló  szakmai profilú iskolák egységei 

Fenntartó: Nemzetgazdasági Minisztérium



Szakgimnázium     (szakközépiskolákból v. gimnáziumokból)

4+1 évfolyam

9-12. évfolyam              közismereti képzés mellett

szakmai elméleti és gyakorlati

oktatás 

szakirányú felsőfokú iskolai

továbbtanulásra felkészülés

Végzettség: szakmai érettségi és az 

ehhez kapcsolódó szakképesítés

13. évfolyam           érettségihez kötött szakképesítés,

technikusi  végzettség



Szakközépiskola (szakiskolákból)

3+2 évfolyam

9-11. évfolyam                    szakképzési évfolyam

végzettség: szakmai vizsga

12-13. évfolyam                  érettségi vizsgára    

felkészítő évfolyam

végzettség: szakmai érettségi

Szakiskola 

sajátos nevelési igényű tanulók szakmai vizsgára

való felkészítése



SNI-S tanulók

 A szülőknek már jóval a felvételi eljárás előtt tájékozódni kell az 
adott iskoláknál a speciális szabályokról!

 Minden iskola egyedileg határozza meg a speciális szabályokat!

 Speciális körülményekre, eszközökre (pl. időhosszabbítás) kérelmet 

kell írni az írásbeliztető iskola részére a szülőnek!

 Kérelem mellé csatolni kell a szakértői véleményt!

 Mindezeket a vizsgára való jelentkezéskor a 

„Tanulói jelentkezési lap”- hoz kell csatolni



Középfokú intézmények nyilvánosságra 

hozzák felvételi tájékoztatójukat október 31-ig.

 Iskola OM azonosítója, telephelyei és azokon indított képzések

 Az iskola felvételi eljárásának rendje

 Felvételi elbírálások módja, rangsorolási szabályok

 SNI, BTM tanulók sajátos elbírálási szabályai

 Ha szóbeli vizsgát szervez az iskola: követelmények, időpontja, 

helye

 Ha nem készít fel érettségi vizsgára, akkor az arra vonatkozó 

szabályok

 www.oktatas.hu

http://www.oktatas.hu/


Egyéb EMMI rendeletben 

szabályozott eljárások

 Művészeti vagy testkultúra tanulmányi területen – készség, képesség 

vizsgálat

 Sportiskolában – egészségügyi és fizikai vizsgálat

 Katonai és rendvédelmi iskolákban – egészségügyi és 

pályaalkalmassági vizsgálat

 Egyházi, vallási iskolákban – vallás és világnézeti elfogadás



Mennyi középiskolát válasszunk?

3-5 középiskola

látogassunk iskolákat!

előre jelezni az osztályfőnöknek

igazolást kérni az adott iskolából

!!!EGY 

ISKOLÁT 

NE!!!



Hogyan lehet felvételizni?

tanulmányi eredmény 

tanulmányi eredmény 

+központi írásbeli vizsga

tanulmányi eredmény + 

központi írásbeli vizsga + 

szóbeli felvételi



Tanulmányi eredmények 

figyelembe vétele

 Csak a bizonyítvány és a félévi értesítő eredménye

 A középiskola dönti el, hogy:
 Mely tantárgyak eredményeit

 Milyen pontszámmal

 Nem számítható be/csak ha az iskola előre jelezte, de nem árt a megjegyzésben     
felsorolni/

 Nyelvvizsga

 Tanulmányi verseny eredmény

 Sportverseny eredmény

 Magatartás és szorgalom



Előkészítők

Iskolai előkészítők

fizetős előkészítők

hatékonyság felmérése

tanuló az iskolából emiatt:

NEM HIÁNYOZHAT!



Határidők

 2017.10.20.: felvételi eljárás nyilvánosságra 

hozása

 2017.11.15.: írásbeli felvételi vizsgát hirdető 

középfokú intézmények listája

 2017.12.12. Jelentkezés Arany János 

Tehetséggondozó Programra

2017.12.8.: 
jelentkezés a központi írásbeli 

vizsgára



Határidők

2017.01.25.: 14 óra pótló központi 
írásbeli vizsga ideje

2017.02.08.: központi írásbeli 
vizsga eredménye

2017. 01. 20. 
10 óra:

központi írásbeli vizsga ideje



Amit a vizsgára kell vinni..

 Személyi igazolvány vagy diákigazolvány

 Magyarhoz segédeszköz nem használható

 Matekhoz csak körző, vonalzó és szögmérő, 

számológép nem!

 Kék vagy fekete toll

 Csak a rajzokhoz: ceruza



AMIT A VIZSGÁN MÉRNEK 
 Előző években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretek

 Életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képesség, 
íráskészség

 Tíz feladat, melyből 9 feladat egy-egy részképességhez kapcsolódik

 Nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik (fizikai, kémiai, biológiai, 
földrajzi)

 A tanulók gondolkodásának jellemzőit mérik

 Kreativitás

 Logikai biztonság

 Szabálykövetés

 Koncentráló képesség

 Figyelem összpontosítás, figyelem tartóssága

 Megfelelő írásbeli kommunikáció – szövegértés, értelmezés

A matematikai ismeretek csak alapeszközként szolgálnak!



Határidők

adatok pontossága

sorrend

tanulói adatlap, jelentkezési 

lap (iskola intézi)

szülői aláírás 2018.02.14-15.

2018.02.19.:

JELENTKEZÉS A KÖZÉPISKOLÁBA!



Határidők
 2018.02.22-03.13.: szóbeli felvételi vizsgák

 2018.03.14.: ideiglenes felvételi jegyzék

 2018.04.27.: felvételi eredmények

 2018.05.07-08.31.: pótfelvételi eljárás

 2018.06.21-23.: beiratkozás

2018.03.21.:

sorrend módosítás



Összefoglalás

2017.12.09.: 

jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

2018. 01. 20. 
10 óra:

központi írásbeli vizsga ideje

2018.02.19.:

JELENTKEZÉS A KÖZÉPISKOLÁBA!

2018.03.21.:
sorrend módosítás



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

EREDMÉNYES FELVÉTELIT KÍVÁNOK!


