Továbbtanulás 2019-2020-as tanév – a legfontosabb információk,
időpontok, határidők
A jelentkezésről:
A középfokú felvételi eljárás során tetszőleges számú jelentkezés
nyújtható be, melynek során a felvételiző határozza meg a jelentkezés
sorrendjét.
Az egyéni sorrend titkos, azt a középfokú iskolák nem ismerhetik!
A felvételi eljárás során a sorrend előre meghatározott időpontban
módosítható, de új intézményt nem, csak már megjelölt intézmény új
szakját lehet felvenni, az iskolával történt egyeztetés után.
A középiskola döntési alapjai:
Kizárólag tanulmányi eredmény alapján
VAGY
Tanulmányi eredmény és központi írásbeli alapján (min. 50%)
VAGY
Tanulmányi eredmény, központi írásbeli (min. 50%) és szóbeli
vizsga alapján (legfeljebb 25%)
(Szóbeli meghallgatást csak az a középiskola szervezhet, amelyik
előírja a központi írásbeli vizsgán való részvételt!)
A központi írásbeli felvételiről:
A jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a
vizsgát meg kívánja írni, függetlenül attól, hogy a későbbiekben melyik
középiskolába szeretne majd jelentkezni.
A jelentkezési lap letölthető az oktatas.hu oldalról.
A Nevelési Tanácsadó szakvéleményét a jelentkezési laphoz csatolni
kell, de szülői kérelemmel együtt.

Pótló írásbelit csak azok írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok
miatt nem tudtak részt venni (orvosi igazolás, elháríthatatlan
közlekedési akadály).
Az írásbeli felvételi nem lexikális tudást mér, hanem képességeket,
készségeket!
A felvételire vinni kell személyazonosításra alkalmas érvényes
igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány).
Körzőt, vonalzót, szögmérőt lehet használni (vinni kell!), de más
segédeszközt nem .
A feladatlapokat TOLLAL kell kitölteni!
A kiértékelt feladatlapokat a középfokú iskola által megadott
időpontban a felvételiző és szülője megtekintheti, az értékelésre írásban
észrevételt tehet.
2020. február 6-ig a szervező középfokú iskola átadja a tanulónak az
Értékelő lapot, melyet kérünk az iskolába behozni, hogy másolatot
készítsünk róla. Az Értékelő lap másolatát a jelentkezési laphoz csatolni
kell.
Fontosabb időpontok, határidők:
 2019. november 15.: az OH közzéteszi a központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézmények listáját
 2019. december 6.: jelentkezési határidő a központi írásbeli
felvételi vizsgára
 2020. január 18. 10 óra: központi írásbeli felvételi vizsgák
 2020. január 23. 14 óra: pótló központi írásbeli felvételi vizsga
 2020. február 6.: a középfokú iskolák értesítik a tanulókat az
írásbeli eredményéről
 2020. február 19.: tanulói jelentkezési lapok továbbításának
határideje
 2020. február 24 – március 13.: szóbeli meghallgatások

 2020. március 16.: a középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák a
jelentkezők felvételi jegyzékét
 2020. március 19-20.: tanulói adatlapok módosításának
lehetősége az általános iskolában
 2020. április 30.: középfokú iskolák megküldik az értesítést a
felvételről vagy az elutasításról
 2020. június 22-24.: beiratkozás a középfokú iskolákba
A kitöltött jelentkezési lapokat és tanulói adatlapokat mindkét
szülőnek és a gyermeknek is alá kell írnia!
Kérjük az osztályfőnökök által megadott határidők pontos betartását!
A tájékozódást segítő honlapok:
www.palyavalasztas.fpsz.hu
www.oktatas.hu
www.ementor.hu

