Továbbtanulás, pályaválasztás
2017-2018

A 2017/2018. tanévi középfokú felvételi eljárást
meghatározó jogszabályi helyek

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.8.) EMMI rendelet
• A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017.
(VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete

A felvételi eljárás
• Minden tanév első féléve a TÁJÉKOZTATÁS
időszaka
• Középiskola: október 20-éig köteles felvételi
tájékoztatót készíteni, honlapján közzétenni
• Általános iskola: október 31-ig a nyolcadik
évfolyamra járó tanulókat tájékoztatja a
középfokú iskolai felvételi eljárás rendjéről

A jelentkezés
• Központi jelentkezési lapon kell benyújtani
• A jelentkező több jelentkezési lapot állíthat ki.
• Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethető
fel. Egy jelentkezési lapon az iskola több
tanulmányi területe is megjelölhető.
• Tartalma: a tanuló adatai (törzslap alapján),
tanulói azonosító száma
• A jelentkezőnek - a jelentkezési lapok számától
függetlenül - ki kell állítania két példányban egy
adatlapot is

A jelentkezési lap aláírása
• A kiskorú jelentkezési lapját mind a két szülő, ha a
kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá - ha a
jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem
cselekvőképtelen - a jelentkező írja alá.
• Nem kell a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a
bíróság megszüntette, korlátozta, szüneteltette, vagy
a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan
cselekvőképes, illetve ismeretlen helyen tartózkodik,
vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott.
Azt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség, a
szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia.

Az adatlap
• Feltünteti, hogy hány jelentkezési lapot állított
ki
• Feltüntetve a felvételi kérelmek rangsorát
• A rangsorolást nem iskolánként, hanem
tanulmányi területenként kell elvégezni.
• A felvételi kérelmek rangsorolásáról a
középfokú iskola nem kérhet információt

Az általános iskola feladatai
• Megszervezi a jelentkezési lap kitöltését
• A jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói
adatlap egy példányát pedig a Felvételi Központnak küldi
meg – 2018. február 19.
• A tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és a
tanuló végleges döntéséig megőrzi
• Az általános iskola az általános felvételi eljárás idején egy
alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő
közösen módosíthassa a tanulói adatlapot –
• 2018. március 21-22.

Az írásbeli vizsga
• Csak központilag kiadott egységes, kompetencia alapú
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga tartható
• A tanuló a központi írásbeli vizsgára való jelentkezését
a Hivatal által kiadott lapon 2017. december 08-ig
küldheti meg közvetlenül valamely általa választott,
vizsgát szervező intézménybe / iskola küldi/
• Írásbeli: 2018.01.20. 10.00
• Pót írásbeli: 2018.01.25.14.00
• Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező
iskola közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2018. 02.
08-ig.

A szóbeli meghallgatás
• A jelentkező szóbeli meghallgatása az általános
felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsga
után tartható meg. A szóbeli meghallgatásra a
középfokú iskola legalább két napot köteles
kijelölni. 2018.02.22.-03.13.
• A szóbeli meghallgatás nyilvános.
• A szóbeli vizsga eredménye a felvételi eljárás
egészében megszerezhető összpontszám
huszonöt százalékánál nem lehet több

Az általános és rendkívüli felvételi
eljárás
• 2018. 01.20. Általános felvételi eljárás kezdete
• A felvételt hirdető középfokú iskola megküldi a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az
általános iskolának – április 27-ig
• 2018. 05. 07-18. Rendkívüli felvételi eljárás
• A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell
benyújtani a felvételt meghirdető iskola által
meghatározott formában és időpontig. Több jelentkezési
lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy
iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola
igazgatójának kell döntenie.

Jogorvoslat
• A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet
annak az iskolának a fenntartójához kell
benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló,
a szülő nem ért egyet.

Támogatás a NYME Regionális
Pedagógiai Szolgáltató Központban
• Nyílt napok
• Útjelző
• Pályaválasztási tanácsadás – pszichológus a
Nevelési Tanácsadóban (519-605)
• Iskolaválasztási tanácsadás

A 2017-2018-as tanévben felvételt
tartó középiskolák
NLG
Bolyai
Művészeti
Jurisich /kéttannyelvű/
KDG / kéttannyelvű/
/ Premontrei nem /

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről
2. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez
A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba
történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Határidők

Feladatok
Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany
2017. szeptember
János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő
11.
jelentkezésről.
2017. szeptember
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi
30.
területeinek meghatározási formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
2017. október 20. - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és
rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi
2017. október 20.
tájékoztatójukat.
2017. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
2017. november
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
15.
intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi
2017. december 8. vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a
pályázatban megjelölt - intézménybe.
2017. december
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
12.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a
2017. december
Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján
13.
a feladatlapigényüket.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a
2018. január 19.
programba jelentkezőkkel.
2018. január 20.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
2018. január 20.,
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó
10.00
Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik
2018. január 25.,
évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az
14.00
előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a
2018. január 26.
programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik
2018. február 8.
az írásbeli eredményéről a tanulókat.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott
2018. február 9. pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter
bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok
első példányát pedig a Hivatalnak.
2018. február 19.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
2018. február 19.
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
2018. február 22.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
- március 13.
2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2018. március 21- A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
22.

23.

2018. március 23.

24.

2018. március 28.

25.

2018. március 28.

26.

2018. március 28.

27.

2018. április 10.

28.

2018. április 13.

29.

2018. április 20.

30.

2018. április 27.

31.

2018. május 7-18.

32.

2018. május 7.
- augusztus 31.

33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap
második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját
ABC sorrendben.
A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító
középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter
kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy
intézményeket, és erről a Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon megküldi a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám
90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi
kérelmekről.
2018. június 1.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére,
2018. június 18. amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban
részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési
2018. június 18. Hídprogramba.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő
Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi
tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola
2018. június 21-23.
igazgatója által meghatározott időben.
2018. július 25.
Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős
- augusztus 10.
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.
2018. augusztus 1- Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
31.
2018. augusztus
Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.
31.
2018. május 18.

2017/18-as tanév

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől

ISKOLARENDSZER
Ált.
iskola
4 osztály

8 osztályos gimnázium

Általános iskola 6
osztály

6 osztályos gimnázium

4 osztályos
gimnázium

szakgimnázium
4+1 év érettségi
+ szakma
(technikusi)

Általános iskola 8 osztály

Alapképzés (BSc,BA)

Masterképzés
(MA)

Akkreditált felsőfokú
szakképzés

munkaerő-piac

Alapképzés (BSc,BA)

Masterképzés
(MA)

Akkreditált felsőfokú
szakképzés

munkaerő-piac

Alapképzés (BSc,BA)

Masterképzés
(MA)

Akkreditált felsőfokú
szakképzés
Szakképesítés
(technikusi)
Alapképzés (BSc,BA)
Akkreditált felsőfokú
szakképzés

11-12 év 13-14 év

Masterképzés
(MA)
munkaerő-piac

második szakképesítés

felsőfokú
tanulmányok,
érettségi
második
szakképesítés
mestervizsga
15-18 év - 19 év
21 év

szakközépiskola
3+2 év szakma
+ érettségi
6-10 év

munkaerő-piac

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaorientációs Tanácsadója

munkaerő-piac

22-23 év

3

Változások
 25 éves korig nappali rendszerű iskolai oktatásban való

részvétel
 2 szakképesítés ingyen – 3 tanév szakképesítésenként
 2017-től szakközépiskolásoknak mindenképpen
érettségizni kell a szakmai tárgyból
 Érettségi kötelező közösségi munkához között – 50
óra, 3 év alatt 9-11 osztályban

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaorientációs Tanácsadója

4

Szakgimnázium:
 Közismereti tárgyak óraszámának csökkentése,

szakmai ismeretek 2. néven új szakmai tárgyak
oktatása
 Természettudományos tárgyak összevonása, ill.
elhagyása
 Iskolatípus és szakmaváltás, ill. a továbbtanulás is
nehezebb lesz
 Szakmai érettségi: szakmai tárgyból emelt szint! –
munkakör betöltésére lehetőség
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaorientációs Tanácsadója

5

Gimnáziumi osztályok
Választható irányok
Általános tantervű képzés
Két tanítási nyelvű (5 évfolyamos)
angol

Hol?
Nagy Lajos Gimnázium Szombathely
Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely
Jurisich Gimnázium Kőszeg
Premontrei Gimnázium Szombathely

Angol nyelvi előkészítő

Emelt szintű informatika + angol
Emelt szintű német + történelem

Jurisich Gimnázium Kőszeg
Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely
Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely
Premontrei Gimnázium Szombathely

Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely
Emelt szintű angol tagozat

Nagy Lajos Gimnázium Szombathely

Tinódi Gimnázium Sárvár
Vörösmarty Gimnázium Sztgotthárd

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadó

felvételi
van
van
van
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

nincs
van
van
nincs

6

Gimnáziumi osztályok
Premontrei Gimnázium Szombathely
Emelt szintű német tagozat

Nemzetiségi horvát tagozat

Biológia tagozat + latin
Katonasuli(közszogl. és belügyi
rendészet)
Emelt szintű matematika
Sportiskolai osztály

Emelt szintű matematika+angol

Tinódi Gimnázium Sárvár
Vörösmarty Gimnázium Sztgotthárd
Premontrei Gimnázium Szombathely
Premontrei Gimnázium Szombathely
Premontrei Gimnázium Szombathely
Nagy Lajos Gimnázium Szombathely
Nagy Lajos Gimnázium Szombathely
Tinódi Gimnázium Sárvár
Berzsenyi Gimnázium Celldömölk
Kölcsey Gimnázium Körmend

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadó

nincs

nincs
nincs

nincs
nincs
van
van

van
nincs
7

Gimnáziumi osztályok
Emelt szintű biológia + angol

Tinódi Gimnázium Sárvár
Berzsenyi Gimnázium Celldömölk

nincs
nincs

Jurisich Gimnázium Kőszeg

Emelt szintű nyelvi képzés
(angol és német)
utazás+turizmus fakultációval
(humán tagozat)
Emelt szintű biológia + kémia
tagozat (reál tagozat)
Emelt szintű komplex
természettudományos
(kémia+biológia – fizika)

nincs

Jurisich Gimnázium Kőszeg
nincs
Nagy Lajos Gimnázium
Szombathely

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadó

van

8

Gimnáziumi osztályok
Jurisich Gimnázium Kőszeg
Arany János
Tehetséggondozó program

Természettudományi
specializáció (biológia +
kémia)

van
Bolyai Gyakorló Gimnázium Szombathely
van
Bolyai Gyakorló Gimnázium Szombathely

Humán specializáció
(történelem + idegen nyelv

van
Bolyai Gyakorló Gimnázium Szombathely

Matematika specializáció

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
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Szakképzési Centrumok
 Műszaki

 Szolgáltatási

 Építőipar

 Közgazdaságtan

 Faipar

 Ügyvitel

 Fémipar

 Kereskedelem

 Villamosság

 Vendéglátás

 Gépipar

 Szépészeti szolgáltatás

 Informatika

 Egészségügy

 közlekedés
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaorientációs Tanácsadója
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Hiányszakmák Vas megye 2017
 ács

 kőműves és

 asztalos

hidegburkoló
 dísznövénykertész
 női szabó
 szerszámkészítő
 villanyszerelő

 gépi forgácsoló
 hegesztő
 ipari gépész

 mezőgazdasági gépész
 szociális gondozó és

ápoló
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaorientációs Tanácsadója
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Hiányszakmák - ösztöndíj
 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000

Ft/hó;
 b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000
Ft/hó;
 c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000
Ft/hó;
 d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000
Ft/hó;
 e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000
Ft/hó.
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
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Tanulószerződés
Mi a tanulószerződés?
Gyakorlati képzés céljából a tanuló és a gyakorlati képző
között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és
kötelességeket fogalmaz meg mindkét fél számára.
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SNI és egészségügyi problémák
 Szakközépiskolák – szakmánként foglalkozás

egészségügyi vizsgálat – kizáró okok! (epilepszia,
színtévesztés, látásgyengeség, magas vérnyomás,
cukorbetegség, idegrendszer, csontrendszer
megbetegedései)
 SNI – figyelembe venni a képességeket, komplex
szakmai vizsga alól nincs felmentés
jelentkezési adatlapon feltüntetni, iskolától befogadó
nyilatkozat – szakértői bizottság iskolakijelölés
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaorientációs Tanácsadója
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Honlapok ahol tájékozódhatunk:
 www.eletpalya.munka.hu
 www.palyanet.hu/
 www.felvi.hu/
 www.oktatas.hu
 www.szakmavilag.hu
 www.szakkepesites.hu
 www.mot.hu
 www.okjnet.hu
 www.eduline.hu
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaorientációs Tanácsadója
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