Középfokú felvételi
eljárás

2020/2021

Központi felvételi vizsga:
2021.01.23. 10.00


A felvételi bármelyik központi felvételi vizsgát szervező középiskolában megírható



Jelentkezés egyénileg a jelentkezési lap kitöltésével.
Jelentkezési határidő: 2020.12. 04.



BTMN és SNI tanulók csak az érvényes szakvéleményben leírt kedvezményekre jogosultak.
A kérést (a jelentkezési laphoz mellékelve) a szülő az igazgatónak címzett kérvényben
fogalmazza meg és csatolja hozzá a szakvéleményt.
A megítélt kedvezményről igazgatói határozat készül.



A kijavított dolgozatok megtekintésének pontos dátumát a vizsgabehívó tartalmazza.
Ekkor lehet a javítókulcstól eltérő hibás javítások korrekcióját kérvényezni, ill. a javításra
vonatkozóan észrevételt tenni.



Pótló vizsga: 2021. 01.28. 14.00
A vizsgáról való távolmaradást igazolni kell. A pótló vizsgát a tanuló abban az intézményben
írja meg , ahová a jelentkezési lapot leadta. Új intézmény választására nincs lehetőség.



Értékelőlapok átvétele: 2021.02.08-án.

Az iskolaválasztás szempontjai


Összhangban van a választott pályával,
érdeklődési körrel?



Ad-e képesítést vagy részképesítést?



Korszerű igényeket elégít ki?



Felkészít felsőfokú oktatásra?



Mely tantárgyakból kell / lehet érettségi
vizsgát tenni?



Milyen az iskola környezete?



Kik járnak oda?



Mennyit kell utazni? Megéri?



Milyen esély van a bekerülésre?



Tetszik? Érdekel?

Figyelem! Egyes szakokhoz alkalmassági vizsga kell!

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS
MEGGYŐZŐDÉS

A jelentkezési lap kitöltése


Nagyon fontos az iskolák pontos nevének, OM azonosítójának és a választott tagozatok kódjának pontos
feltüntetése!



Gondolkodjunk reálisan! A nagyon népszerű vagy túl magas elvárásokkal rendelkező iskolákon kívül
jelöljünk meg legalább egy olyan intézményt is, ahová gyermekünk „biztosan bekerül”.



A választott iskolák, tagozatok sorrendje feleljen meg a tanuló céljainak, elképzeléseinek!



A „Megjegyzés” rovatban kell feltüntetni azokat az információkat, melyek a felvételi rangsorban előnyt
jelenthetnek (pl. versenyeredmények, családi kötődés a választott iskolához).



Meg kell megnevezni az egyéb fontos információkat is (pl. SNI, BTMN).



Jelige választása nem kötelező. Ennek hiányában az iskolákban kifüggesztett felvételi rangsorban a
tanuló a 11 jegyű oktatási azonosítóval fog szerepelni.



A jelentkezési lapokat a tanulónak és mindkét szülőnek alá kell írni. Ha a felügyeleti jogot kizárólagosan
az egyik szülő gyakorolja, akkor ennek tényéről nyilatkoznia kell.



Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak
eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a
gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.



A jelentkezési lapok továbbításának határideje az intézmény számára: 2021. 02.19.
Az osztályfőnökök az iratkezelési munkák elvégzése céljából korábbi határidőt fognak megadni!

A felvételi pontszám összetevői



Központi írásbeli vizsga eredménye



Tanulmányi eredmények (magatartás és szorgalom jegyek nem számíthatók be)



Szóbeli vizsga eredménye
Szóbeli vizsgák ideje: 2021. 02.23 – 03.12. (ha az iskola szervez)



Gyakorlati vizsga (sport és művészeti szakoknál)

A középfokú iskolák saját felvételi tájékoztatójukban rögzítik, hogy mely tanult
tantárgy eredményét milyen módon, ill. az egyes összetevőket milyen arányban
számítják be a felvételi pontszámba!

A jelentkezések elbírálása


A pontszámítás iskolánként eltérő.



A rangsorolás elvei egyenlő pontszám esetében iskolánként különbözőek lehetnek! Ezeket az elveket
az iskolák felvételi tájékoztatója tartalmazza.
(pl. a tanuló családi kötődése az iskolához, a tanuló halmozottan hátrányos helyzete, lakóhelye,
versenyeredményei…)



Ideiglenes felvételi rangsor közzétételének határideje: 2021. 03.16.

FONTOS TUDNI!
A középiskoláknak nincs információjuk arról, hogy a hozzájuk jelentkező diákok összesen mennyi iskolát
és milyen sorrendben jelöltek meg.
Ezért az intézmények ideiglenes felvételi jegyzékben a felvételre javasolt tanulók száma jelentősen
magasabb a ténylegesen felvehető diákok számánál.

Felvételre javasolt ≠ Felvételt nyert

A tanulói adatlapok módosításának
lehetősége az általános iskolában:
2021.03.22-23.


Iskola nem törölhető!



Új iskola nem írható be!



Intézményen belül belül másik tagozat megjelölhető, de előtte az iskolával le kell
egyeztetni!



A kitöltött módosító adatlapokat az iskola postázza.

A sorrend mindig tükrözze az elképzelést!!!

Végleges felvételi eredmény:
2021.04.30.
A felvételt hirdető középfokú iskolák eddig az időpontig küldik meg a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Lehetőségek sikertelen felvételi
eljárás után
➢

Jogorvoslati eljárás

➢

Rendkívüli felvételi eljárás

➢

Pályaválasztási tanácsadó

➢

Köteles iskolák…

Az aktuális lehetőségekkel kapcsolatban kérje az osztályfőnök segítségét!

Fontos dátumok, határidők:
https://tancsics16.hu/dokumentumok/felveteli_eljaras_idorend.pdf

Felvételi tájékoztató:
https://tancsics16.hu/dokumentumok/felveteli_tajekoztato_2020_oktober.pdf

Középfokú felvételi eljárás:
https://tancsics16.hu/dokumentumok/ kozepfoku_felveteli_eljaras_2020_21.pdf

Köszönöm
a figyelmet!

