ONLINE PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

Tisztelt Szülők!
A 9. évfolyamra történő beiskolázást segítendő ajánlom figyelmükbe az Oktatási Hivatal honlapját ( https://www.oktatas.hu/ ).
Itt a KÖZNEVELÉS „fülre” kattintva további lehetőségek közül választhatnak.
Minket a „Középfokú felvételi eljárás” menüpont érint.
Erre a menüpontra kattintva az alábbi lehetőségek közül választhat érdeklődésének megfelelően:
•

Tájékoztató felvételizőknek

•

Tájékoztató intézményeknek

•

Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

•

Prezentációk, tanulmányok, statisztikák

•

Jogszabályok, közlemények

A „Tájékoztató felvételizőknek” menüpontról eljuthatnak a következő információkig:
•

Aktuális beiskolázási időszak (2020/2021. tanév)

•

Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról

•

Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára

•

Tájékoztató a 6-8 évfolyamos gimnáziumokba felvételizőknek

•

Tájékoztató a külföldi jelentkezőknek

•

Tájékoztató a középiskolából (6, 8 évfolyamos gimnáziumból, középiskola 9. évfolyamáról) átvételüket kérő jelentkezőknek

•

Tájékoztató a sajátos nevelési igényű jelentkezőknek

•

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

•

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

A „Tájékoztató intézményeknek” menüpont az iskoláknak szól.

A „Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók” menüpontot erősen ajánlom figyelmükbe, mert itt a régebbi felvételi feladatok és
javítási útmutatójuk is megtalálható mind a matematika, mind a magyar tantárgyakból.
Figyeljenek arra, hogy a megfelelő (9. évfolyamba jelentkezők feladatlapjait) feladatlapokat és javítási útmutatójukat töltsék le, azon
gyakoroljon gyermeke.

A „Prezentációk, tanulmányok, statisztikák” menüpont alatt érdekes információkat találhatnak:
Felvételi a középfokú iskolákba - a beiskolázás főbb adatai, mint például a meghirdetett tagozatok száma, a továbbtanulási szándék,
illetve a felvettek aránya intézménytípusonként, az írásbeli vizsgák statisztikája, a nyelvi előkészítő évfolyamok adatai, vagy épp a
szakmacsoportok betöltöttsége.

A „Jogszabályok, közlemények” menüpont a középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályokról és közleményekről ad tájékoztatást.

Remélem, információink hasznosnak bizonyulnak.
Amennyiben kérdésük lenne a továbbtanulással kapcsolatban, kérem, kérdezzék gyermekük osztályfőnökét vagy engem az iskola
honlapján megtalálható e-mail címünkre írva.
Köszönettel:
Ostrowski Tamás
pályaválasztási felelős

LINKGYŰJTEMÉNY (2020-2021 tanév)
Iskolánkban leggyakrabban megjelölt középiskolák listája:
-Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
-BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikumban
-BGSZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum
-BGSZC Pestszentlőrinci Technikum
-Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium
-BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum
-BGSZC Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző iskola
-Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézménye
-BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma
-Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium
-BGSZC Harsányi János Technikum
-EURÓPA 2000 Gimnázium - Alternatív Gimnázium
-Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Magyar Gyula Kertészeti
Technikum és Szakképző Iskola
-Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium
-BGSZC Csete Balázs Technikum
-BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum
-Vörösmarty Mihály Gimnázium (VIII. kerület)
-Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-Zenei Nyelvi Általános Iskola
és Gimnázium
-Kossuth Lajos Gimnázium
-Karinthy Frigyes Gimnázium
-Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
-BGSZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
-BMSZC Neumann János Informatikai Technikum
-VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikum, Szakképző Iskola és
Gimnázium
-Kőbányai Szent László Gimnázium
-BGSZC Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma
-Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
-Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium

https://deak.kispest.hu/index.php?oldalid=20
https://www.trefort.eu/feltoltesek/beiskolazas/Felveteli_tajekoztato_2020_2021.pdf
https://www.ganziskola.hu/?q=node/232
http://www.hengersor.hu/felveteli
http://www.zmg.hu/felveteli/felveteli.html
https://gundeliskola.hu/cikk/tajekoztato-a-8.-evfolyamosoknak
https://www.dobosvszi.hu/
http://www.semmelweis-bp.sulinet.hu/index.php/felveteli-eljaras/felveteli-tajekoztato
http://www.poganysuli.hu/iskola.html
https://www.karolyigimnazium.com/?page_id=4877
http://www.harsanyi-bp.hu/index.php/felvetelizoknek/2014-10-01-11-52-13
https://europa2000.hu/felvetelizoknek/4-osztalyos-gimnazium/
https://www.magyulaiskola.hu/felveteli-tajekoztato/
http://www.szinyeigimibp.hu/
http://www.csete.sulinet.hu/beiskolazas/
https://keletiszki.hu/index.php/beiskolazas-felso
http://www.vmgsuli.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=61&Itemid=563&lang
=hu
http://www.vmzene.hu/index.php/szuloknek/beiskolazas-favglyph?id=45
https://www.klgbp.hu/
http://www.karinthy.hu/web/felveteli/index.html
https://gimnazium.sztehloiskola.hu/
http://bankidonat.net/
http://njszki.hu/
http://www.vikiskola.hu/felvetelizoknek
http://www.szlgbp.hu/
http://www.vargaj-bp.sulinet.hu/page.php?24
http://80.77.123.167/wsag/
http://nemesgimi.hu/

