


Az idei év fontosabb feladatai,időpontjai

Mire figyeljünk gyermekünk iskolaválasztásánál?





• https://www.oktatas.hu/

• Felvételi a középfokú 

iskolákban a 2020/2021. 

tanévben című kiadvány 

(részletes információk).

• Pályaválasztási Kisokos 2020-21

• online már lapozgatható: 

https://palyavalasztas.fpsz.hu/

tovabbtanulasi-kisokos-2020-

2021

https://www.oktatas.hu/


2017 -2020

Gimnázium

Szakkgimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola

2020/21-es tanévtől

Gimnázium

Technikum, 

Szakgimnázium

Szakképző iskola

Szakiskola

A Gimnázium, a Technikum és a  

Szakkgimnázium érettségit adó 

iskolatípusok



Mi érdekli a gyermeküket,mit szeretne?

Milyen képességei vannak?

Mire alkalmas?

Vegyék figyelembe a szaktanárok 

véleményét!



FŐVÁROSI
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

TOVÁBBTANULÁSI, PÁLYAVÁLASZTÁSI 
TANÁCSADÓ

TAGINTÉZMÉNYE

https://palyavalasztas.fpsz.hu/

(vizsgálatok, javaslatok szakmákra) 

Személyes tanácsadás csak előre egyeztetett 
időpontban lehetséges! 

1088 BUDAPEST, VAS utca 8.

TEL.:06 1 338 21 56



Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Székhelye:

1077, Budapest, Dohány u.54

2700, Cegléd, Buzogány u. 23

E-mail:

palyavalasztaseszakpest@gmail.com

http://www.pestmszaksz.hu

mailto:palyavalasztaseszakpest@gmail.com


 Információs tanácsadás

Azok számára, akik rendelkeznek leendő 

pályájukról elképzelésekkel, de döntésük 

előkészítéséhez, pontosításához, 

megvalósításához további információkra van 

szükségük.

 Középiskola választása – iskolatípusokról 

információk



 Azok számára, akik nem rendelkeznek leendő 
pályájukról elképzelésekkel,

Nem tudják, hogyan hozzák meg 
továbbtanulási döntésüket,

 Bizonytalanok saját magukkal 
(személyiségükkel, képességeikkel) 
kapcsolatban;

 Félnek a döntéstől (vagy a sikertelenségtől)

 Akik úgy érzik, nem jól választottak;illetve

 Aggodalom, kételyek, dilemmák, konfliktusok 
esetén

 A tanácsadás több találkozásból áll.



 Azoknak a 8. osztályos tanulóknak, akiket 

nem vettek fel a rendes középiskolai 

felvételi eljárásban, segítünk megtalálni a 

megfelelő oktatási intézményt. Minden év 

májusától működik.

Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP)



1.Jelentkezés a központi, egységes írásbeli 

vizsgára egyénileg 2020.12.04.

 Jó tanács

A központi feladatlapot 
mindenki írja meg.

A vizsga bármelyik olyan 
iskolában megírható, amelyik 

ilyet szervez.(Ezekről az 
intézményekről jegyzék 

készül, melyet az OH 
honlapján, 2020.11.16-ig 

közzétesznek.)



Az írásbelire való jelentkezési lapot az iskola 

is hazaküldi a tanulókkal valamint,az 

Oktatási Hivatal honlapjáról tudják letölteni.

A jelentkezési lapot abban az intézményben 

kell leadni a szülőknek,ahol a gyermek írja a 

központi írásbelit.

 Fontos,hogy amennyiben rendelkeznek egyéb 

szakértői papírokkal pl: időhosszabbítás, 

segédeszköz használata stb szintén az 

írásbelire való jelentkezési lappal együtt kell 

leadni.



A sajátos nevelési igényű (SNI), illetve 

beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel (BTMN) küzdő tanulóknak és 

szüleiknek jóval a felvételi eljárás 

megkezdése előtt tájékozódniuk kell:SNI 

tanulókra speciális eljárási szabályok 

vonatkoznak, melyeket érdemes részletesen 

tanulmányozni.(OH honlapján megtalálható a 

részletes tájékoztató-www.oktatas.hu, 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfo

ku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizok

nek/sni_tanulok_reszvetele



 2021.01.23., 10:00.

 Időtartam:2X 45 perc (magyar 

nyelvi,matematika kompetencia)

 Személyi igazolvány szükséges!

 Pótnap:2021.01.28. 14:00.(Szigorúan veszik 

az igazolásokat!Nagyon indokolt esetben 

adnak lehetőséget).



 2021.02.08.

 Az iskola adja meg a betekintés idejét.(Szülő 

és gyermek részvételével).

 Fellebbezés            Szülőnek kell intézkedni 

ilyen esetben.

 FONTOS: 24 órán belül jelezni kell a 

fellebbezést.

 Az értékelőlapot a központi írásbeliről 

személyesen kell átvenni abban az 

intézményben,ahol a központit írta a 

gyermek.



 2021.02.19.  (Ez az általános iskolából való 

postázás határideje, tehát a jelentkezést az 

ezt megelőző napokban fogják az 

osztályfőnökök lebonyolítani!)

 Fontosabb információk
• Az összes intézmény szerepeljen,ahová jelentkezni szeretne a tanuló.
• Érdemes jelölni olyat,ahová a tanuló BIZTOSAN bekerülhet illetve olyat,ahol 

nem kell központit írni.
• Egy intézményben több tagozat is lehet,így egy intézményen belül több 

tagozatot,szakot is megtudnak jelölni.
• Annyi intézményt lehet megjelölni,amennyit szeretnének.
• Az iskolában sor kerül majd egy végleges egyeztetésre,ahol az osztályfőnök

segítségével újra átbeszélik egyénenként a tanuló tovább tanulását. Előre 
egyeztetett időpontban történik ez a megbeszélés, és mindkét szülőnek 
valamint a tanulónak is jelen kell lennie.



 Amennyiben az egyik szülő nem tud jelen lenni,akkor a másik

szülőnek kizárólagos felügyeleti joggal kell rendelkeznie.(Így

írhat alá).A felmerülő problémákat az osztályfőnökök segítenek

megoldani.

Bekerülés a választott iskolába
 5.,6.,7.,osztály év végi

 8.o félévi osztályzatok

 központi írásbeli

 szóbeli felvételi eredménye számít bele.



 2021.02.23-03.12.

 A választott intézmény HONLAPJÁN lehet 

érdeklődni.



 2021.03.16. A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők felvételi jegyzékét.

 Intézményenként rangsorolják a gyermekeket.

 Mindegyik intézménynél,ahová jelentkezett a tanuló  
szerepel a neve.

 2 nap áll rendelkezésre,hogy változtassanak a 
sorrenden 2021.03.22-23., amennyiben szeretnének. 
FONTOS!Új iskolát ilyenkor már nem lehet jelölni.

 Amennyiben szeretnének változtatni a sorrenden,az 
osztályfőnök segítségével tudják ezt megtenni.

 2021.04.14.deiglenes Felvételi Rangsor



 2021.04.23.



 2021.04.30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák 

megküldik a felvételről vagy elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek,és az 

általános iskolának.

A nyomonkövetés miatt várjuk a 

visszajelzéseket arról,kinek melyik 

intézménybe sikerült felvételt nyernie.


