
Felvételi 
eljárásrend

2021-2022

Szontág Nándor



Együtt sikerülni fog!

• Gyermek

• Szülő

• Pedagógus

• Ált. iskola

együttműködésével!!!



Az eljárásrend

 Október – november: Tájékozódás

 December: Központi írásbelire jelentkezés

 Január: Félévi értesítő, Központi írásbeli

 Február: Jelentkezés a választott iskolákba

 Március: Szóbeli meghallgatások, 
ideiglenes listák, módosítás lehetősége

 Április: Végleges lista, felvételi értesítés

 (Május-augusztus: Rendkívüli felvételi 
eljárás)

 Június: Beiratkozás a középiskolába



A tájékozódás

 Okt.20-ig meghirdetik a középiskolák a 
tagozataikat. (Rövidesen elérhető!)

 Nov. 16. a középfokú írásbeli felvételi vizsgát 
szervező iskolák jegyzéke megjelenik.(OH)

Tanács: 

- Online tájékozódás!

- Ha van személyes részvétellel nyílt nap, 
(Gyereknek +3 igazolt távollét, ha hoz onnan 
igazolást. Vagy a szülői 5 nap terhére.)



A tájékozódás

Fontos kérdések a felvételi kapcsán:

 Milyen osztályokat, tagozatokat 
indít?(kód)

 Hogyan számítja a középiskola a 
felvételi pontokat? (Mely tantárgyak?)

 Kér-e központi írásbeli felvételit? Mely 
tárgyból? (matek és magyar?)

 Milyen átlagot vár el? 

 Milyen szóbelit tart? (tantárgyi/elbeszélgetés)



Felkészülés

 Felvételi előkészítők az általános 

iskolában (magyar, matek, német 

igény esetén - ingyenes)

 Felvételi előkészítők a 

középiskolákban (gyakran fizetős)

 Letölthető, gyakorolható feladatok:

www.pitagorasz.hu

www.oktatas.hu

http://www.pitagorasz.hu/
http://www.oktatas.hu/


Központi írásbeli vizsga
 Dec. 3-ig kell jelentkezni rá!

 Meg kell jelölni, hogy hol akarja írni! 

(listáról)
 Dönteni kell a tantárgyról

 (Csatolni az esetleges felmentést,

kérelmet)

A kiválasztott iskolába kell eljuttatni! (Segítünk)

FONTOS: NEM KÖTELEZŐ OTT ÍRNI, AHOVA MAJD 

JELENTKEZIK A TANULÓ!!!

VIZSGA: 2022.  január 22. 10.00

Pótló: január 27. 14.00



A DÖNTÉS

 Meglévő információk:

- Előző év végi és a 

félévi bizonyítvány

- Pályaorientációs mérés 

eredménye

- Központi írásbeli eredmény

(febr.07.)

- Tapasztalatok az iskoláról

(ismerősök, látogatás, online nyílt nap….)

- A középiskola követelményei

- Földrajzi távolság, közlekedés
- Gyermekünkről kialakult reális kép

- A pedagógusok véleménye



A DÖNTÉS

 Helyes stratégia:

Legalább 3-4 iskola megjelölése

Egy iskolán belül több tagozat megjelölése

Erősorrend kialakítása

1. hely – Álmaink netovábbja

2. Hely – kívánt, de nehezen teljesülő

3. hely – Jó eséllyel bejutunk

4. hely – Nem dől össze a világ, ha oda 

kerülünk (vésztartalék)



A felvételi és adatlapok kitöltése

Szoros együttműködés az iskolával!

 1. lépés – adatbegyűjtő lap (oszt.főnök)
 2. lépés – elektronikusan előállított adat 

és jelentkezési lapok (Ofő küldi)
 3. lépés – ellenőrzés, aláírások
 4. lépés – Jelentkezési lapok mellé 

csatolandó papírok/szakvélemények 
leadása

 5. lépés borítékolás, feladás (február 18.)
Előbb fogjuk kérni!



A felvételi rendszer működése

Középiskola 1

/Jelentkezési 

lap/

Győri Központ

/Adatlap/

Középiskola 2.

/Jelentkezési 

lap/

Középiskola 3.

/Jelentkezési 

lap/



A várakozás
 Febr. 22-tól márc. 11-ig szóbeli felvételik

 Március 21.-22. Módosító adatlapok 

leadása - Új iskola nem írható be, törölni nem 

lehet, csak sorrendet lehet módosítani (új 

tagozat a középiskolával való egyeztetéssel!)

 Április 12. Ideiglenes felvételi jegyzék

 Április 29. Értesítés a megjelölt középiskoláktól

SIKERES 
FELVÉTELI 
ELJÁRÁS



Fontosabb weboldalak

 Oktatási Hivatal

www.oktatas.hu

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

pfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felve

telizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_i

nformacioi

 http://www.kir.hu/kir2_kifir

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
http://www.kir.hu/kir2_kifir


Köszönöm a figyelmet!

Kérdés esetén nyugodtan keressék az 

osztályfőnököket!

Sok sikert mindenkinek!


