
Szülői értekezlet

Középiskolába készülünk…



A helyes döntéshez szükséges

Az iskolatípusok ismerete:

 Gimnázium=
Elsősorban azok választják, akik tovább szeretnének tanulni valamelyik
főiskolán vagy egyetemen. Itt emelt szinten és óraszámban
tanulhatják a választott tantárgyakat, ellenben nem szereznek
szakképzettséget.

4 éves képzés. Amennyiben nyelvi előkészítő (NYEK) évfolyamot is
kínál a tagozat, abban az esetben a képzés 5 éves.



Az iskolatípusok ismerete: VÁLTOZÁSOK!

 TECHNIKUM = 2020 szeptemberig 
szakgimnázium = régi szakközépiskola

Feladata érettségire és szakmai érettségire (szakképesítés
megszerzésére) való felkészítés közismereti képzés, elméleti és
gyakorlati szakképzés keretében. Szakirányú felsőfokú továbbtanulásra
készít fel.

5 évig fog tartani. Az első 2 évben ágazati alapismereteket és nagyobb
részben közismereti tantárgyakat oktatnak. Az ezt követő 3 éves
képzésben szereznek érettségit és technikusi oklevelet. Érettségit 4
közismereti tárgyból és szakmai ismeretekből tesznek. A szakmai
érettségi emelt szintű érettséginek számít.

A technikumi képzésben tanulók ösztöndíjban részesülnek. 9. és 10.
évfolyamon 7.000.-Ft/hó, 11. évfolyamtól 10 – 50.000.-Ft/hó

A helyes döntéshez szükséges



A helyes döntéshez szükséges

Az iskolatípusok ismerete: VÁLTOZÁSOK!

 Szakképző iskola = Szakközépiskola = régi 
szakiskola, szakmunkásképző iskola

Az eddigi szakközépiskolák 3 éves szakképző iskolákká alakulnak
2020. szeptemberétől. Az 1 év általános és 2 év duális (a képzésben
szerepel vállalat által végzett szakirányú oktatás) képzési rendszerben
sajátítják el a szakmát. A 3. év végén szakmai vizsga letételével zárul.

A szakképző iskolai képzésben tanulók ösztöndíjban részesülnek. 9.
évfolyamon 14.000.-Ft/hó, 10. - 11. évfolyamon 10 – 50.000.-Ft/hó

A technikumi illetve szakképző iskolai képzés sikeres befejezése
esetén egyszeri pályakezdési támogatást vehet igénybe a tanuló,
melynek összege 150 – 300.000.-Ft.



A helyes döntéshez szükséges

►Fenntartók alapján:
 Gimnáziumok esetében a KLIK látja el az irányítói, 

fenntartói feladatokat

 Technikumok és szakképző iskolák esetében: Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, az NGM 
háttérintézménye végzi a szakmai irányítást és látja el a 
fenntartói feladatokat. Az iskolák és a hivatal közé 
országosan 30-40 szakképzési centrumot hoztak létre. 
1-1 szakképzési centrumhoz több, azonos képzést 
nyújtó iskola tartozik.

 Alapítványi és magániskolák, egyházi intézmények 
esetében alapítványok, egyházak végzik ezt a feladatot



A helyes döntéshez szükséges

2. Az iskolák ismerete

 Nyílt napok

 Pályaválasztási rendezvények

 Az iskolák honlapjai

 Tájékoztató kiadványok



A középiskola a felvételi kérelmekről 
dönthet:

►Csak a tanulmányi eredmények alapján (vitt 
pontok)

►A tanulmányi eredmények alapján +

a központi (matematika és/vagy magyar nyelv) írásbeli 
vizsga eredményei (min. 50 %) alapján

Gimnáziumi képzésre jelentkezéshez szükséges a központi 
írásbeli megírása!

►A tanulmányi eredmények alapján +

a központi (matematika és/vagy magyar nyelv) írásbeli 
vizsga eredményei (min. 50 %) alapján +

szóbeli vizsga eredményei (max. 25 %) alapján



A felvételi kérelmek elbírálása 
iskolatípusonként a 2018/2019. tanévben

Tanulmányi 
terület típusa

A tanulmányi 
területet 

meghirdető 
intézmények/fela
datellátási helyek

száma (db)

Tanulmány
i terület 
száma 
(db)

A felvételi kérelmek elbírálásának 
szempontja

Tanulmányi 
területek száma 

(db)

Tanulmányi 
területek aránya 

(%)

4 (vagy 5) 
évfolyamos 
gimnázium

515/538 1 770

tanulmányi eredmények alapján 439 24,80%

tanulmányi eredmények és a központi 
írásbeli vizsga alapján

537 30,34%

tanulmányi eredmények, a központi 
írásbeli és szóbeli vizsga alapján

794 44,86%

Szakgimnázium 
(2016 előtt: 

szakközépiskola
)

233/574 2 410

tanulmányi eredmények alapján 1555 64,25%

tanulmányi eredmények és a központi 
írásbeli vizsga alapján

565 23,44%

tanulmányi eredmények, a központi 
írásbeli és szóbeli vizsga alapján

290 12,03%

Szakközépiskola 
(2016 előtt: 
szakiskola)

166/419 2 403 tanulmányi eredmények alapján 2 403 100 %

Szakiskola és 
készségfejleszt

ő iskola
119/151 649

kizárólag szakértői bizottsági vélemény 
alapján

649 100 %



Központi írásbeli eredmények 
2020



Pályaválasztási rendezvények

►Középiskolák 30. börzéje:
 NINCS RÓLA INFORMÁCIÓ

 Újpesti Kulturális Központ (1042 Budapest, István út 17-19.)

► Váci pályaválasztási kiállítás
 NINCS RÓLA INFORMÁCIÓ

 Vác Városi Sportcsarnok

► Szakmázz! Budapesti Pályaválasztási Kiállítás
 NINCS RÓLA INFORMÁCIÓ

 Hungexpo B pavilon  Ingyenesen látogatható

► Pályaválasztási szülői értekezlet
 2020. október 13. 18.00 Aula



►Rendkívüli felvételi eljárás:

 2021. 05. 10. – 05. 21. (90% alatt kötelező)

 2021. 05. 10. – 08. 31. (lehetőség)

A felvételi eljárás szakaszai

►Általános felvételi eljárás:

 2021. 01. 23. – 03. 12. 

(A kijelölt felvételi időszakot nem előzheti meg 
egyetlen felvételi sem!)



Az általános felvételi eljárás
1. Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga

 Jelentkezési határidő: 2020.12.04-ig kell beérkeznie a 
választott középiskolába (szakvélemények csatolása!)

 A jelentkezés csak az írásbeli megírására szól!

 Tényleges jelentkezés a választott középiskolákba csak ez
után, ennek eredményével!

 Bármelyik írásbeli vizsgát szervező középiskolában
megírható.

 Az írásbeli vizsga időpontja: 2021.01.23. 10 óra

 Pótnap: 2021.01.28. 14 óra

 Megjelenés 20 perccel előtte! Körző, vonalzó, íróeszköz
(toll), igazolvány kell.

 Eredmények közlése: 2021.02.08-ig (Pontos időpontját a
középiskola határozza meg. 1 nap betekintés + 1 nap
fellebbezés, Értékelő lap kiadása -> MÁSOLAT NEKÜNK!)



2. Jelentkezés a középiskolákba

► Kitöltendő: jelentkezési lapok a középiskolákba + Tanulói adatlap a győri 
Felvételi Központba
 CSAK ELEKTRONIKUSAN és CSAK AZ ISKOLA (iskolai felhasználónév és 

jelszó) TUDJA KITÖLTENI a megadott időkeretben! 
 A szülő csak „piszkozatot” ír = adatbegyűjtő lap

► Jelentkezési lap:
 Annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány középiskolába jelentkezik a 

gyerek.
 Címzettjei a választott középiskolák.
 A Jelentkezési laphoz írásbeli vizsga értékelő lapjának csatolása
 Szakvélemények csatolása

► Tanulói adatlap kitöltése
 Minden tanulónak 1 db kerül kitöltésre
 Címzettje a győri Felvételi Központ
 Ezen kell rangsorolni a megjelölt középiskolákat, illetve azok tagozatait.

► 2021.02.13. szombat Kitöltött adatlapok és jelentkezési lapok aláírása

► 2021.02.19. Az általános iskolának eddig a határidőig kell eljuttatnia a
tanulói adatlapokat és a jelentkezési lapokat a középiskolákba és a Felvételi
Központba



Jelentkezés a középiskolákba
► 2021.02.23.-03.12. között:

Szóbeli meghallgatások azokban a középiskolákban, amelyek ezt a
felvételi tájékoztatójukban jelezték.
Lehetséges ütközések miatt két időpont megjelölése kötelező.

► 2021.03.16.
A középiskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket.

► 2021.03.22-23.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Módosítás szükséges:
 Ha a februári elképzelések módosultak
 Ha egy már megjelölt iskola újabb tagozata kerül megjelölésre

(EGYEZTETNI KELL A KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁVAL!)

► 2021.03.24.
A módosított tanulói adatlap beküldési határideje.

► 2021.04.30.
A középiskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.



Jogorvoslatok
►Írásbelivel kapcsolatos észrevételek:

 Megtekintést követő munkanapon 16 óráig írásban az 
iskola igazgatójának. (Hivatalos javítókulcstól eltérő 
javítás esetén.) 

 Ha az erre kapott választ nem fogadja el: Oktatási 
Hivatalnak kell megküldeni.

►Felvételi kérelem elutasítása esetén
►fellebbezés:

►Középiskola fenntartójához az értesítést követő 15 napon 
belül.

►Ok: Jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem.

►méltányossági kérelem:
►Középiskola igazgatójához 15 napon belül

►Ok: felvételnek megfelelt, csak helyhiány miatt utasították 
el.



Rendkívüli felvételi eljárás

►2021.05.10.-21. között

 Ha nem nyert felvételt egyik megjelölt intézménybe sem

 Ha fellebbezni kíván a megszületett döntések ellen

 Ha elégedetlen azzal a hellyel, ahova bekerült

►2021.05.21. A középiskola igazgatója dönt a felvételi 

kérelmekről.

►2021.06.01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott 

jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

►2021.06.22-24. Beiratkozás a középiskolába!


