
Pályaválasztási 

szülőiértekezlet 8.oszt. 

2013. 



1, Fontos időpontok 

• 2014.01.18. 10,00 óra: Egységes írásbeli 
vizsga 

• 2014.01.23. 14,00 óra: Pótló vizsga 

• 2014. 02. 18-03.07.: Szóbeli vizsgák 

 

 



2, Központi írásbeli vizsga 

• Jelentkezési határidő: 2013.dec. 03-
Hétfő 

• Tényleges postázás: dec.10.-Hétfő 

• Vagy: Általános tantervű központi 
Matematika- Magyar írásbeli 

• Vagy: Tehetséggondozó képzés írásbeli 
vizsgáját írják meg 

 



2, Központi írásbeli vizsga 

• Legközelebbi iskolák: 

• Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium 

• 1173, Budapest  Akácvirág út 49.  

• Oktatási azonosító (OM): 035319 

 



2, Központi írásbeli vizsga 

• PIOK- Ráday Pál Gimnázium 

• 2119, Pécel  Kossuth tér 07.   

• OM : 032553 

• Mást is meg lehet jelölni! 

• Pontos cím fontos! 

• Vizsga: 45- 45 perc 

• 15-20 perces szünettel 

 

 



3, Kitöltés 
• Tanulói oktatási azonosító (OM) 

• Gyermek pontos neve (több keresztnév!) 

• Anyja pontos lánykori neve 

• Pontos elérhetőségi cím, élő telefonszám 
szülőnek 

• Iskolánk OM azonosítója (035112) 

• Kiválasztott iskola OM azonosítója, pontos 
címe 

• Határidő: 2013.dec.03. 







4, Eredmények 

• 2014. 02. 06-ig. Tájékoztatják a 
középiskolák a tanulókat az eredményekről 

• Iskolába el kell hozni, lefénymásolni! 

• Minden iskolába el kell juttatni, ahol kérik 
– figyelembe veszik az eredményeket! 



5, Középiskolai jelentkezési lap 

• A továbbtanulás felelőssége: egyedül az 
Önök felnőtt döntésére van szükség! 

• Pontos név, cím, elérhetőség 

• Iskola: pontos címe, elérhetősége, OM 
azonosítója 

• A SZAK kódja, neve 

 

 

 



5, Középiskolai jelentkezési lap  

• Minden iskola elérhető az interneten! Pontos 
címmel, OM azonosítóval 

• Pl: google: budapesti középiskolák 

• Elegendő 3- 5 középiskolát megjelölni a lapon 

• (szülői döntés felelősége!) 

•  Egy iskolában több szakot is meg lehet jelölni 

 





5, Középiskolai jelentkezési lap  

• Mindkét szülőnek alá kell írni a jelentkezési 
lapot! 

• Ha a szülő egyedül neveli gyermekét! Szükség 
van: 

• Bírósági határozat a válásról 

• Ha egyik fél nem elérhető, szülői nyilatkozat, 
hogy mindenben vállalja a felelősséget 
gyermeke továbbtanulásával kapcsolatban 

 

 





5, Középiskolai jelentkezési lap 

• Jelentkezési határidő: 2014. febr. 08. 

• Tényleges határidő: febr.15 

• Módosítási lehetőség: 3nap, pontos idő 
még nincs megadva, akkor már csak az 
iskolán belül lehet más szakot választani, 
Új iskolát már nem! 

• Ekkor ugyanúgy szülői aláírások!  

• Határidő betartása! 

 



5, Középiskolai jelentkezési lap 

• Ha egyik középiskolai felvételi sem sikerül:  

• Budapesten 5 kijelölt iskola van, ami 
kötelező beiskolázási hely 

• Esetleg más iskolákban érdeklődni, hogy 
maradt-e szabad hely?  



Pályaválasztási szülői értekezlet 

8.oszt. 


