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2017. október 24.

Középiskolai felvételi eljárás
jogszabályi háttere
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
13. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi
eljárás szabályai (26. § - 45. §)
• 2. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez
A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési és a Szakképzési
Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a
2017/2018. tanévben

Középiskolai felvételi eljárás
• A középiskolák 2017. október 20-ig közzéteszik honlapjukon az iskola
felvételi eljárását.
www.wardmaria.hu/felvetelizoknek
• A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az Oktatási
Hivatal 2017. november 15-ig közzéteszi a honlapján.
www.oktatas.hu
• A tanulóknak 2017. december 8-ig, a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”
benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára.

Középiskolai felvételi eljárás
• A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi
időpontokban kell megszervezni:
– a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2018. január 20-én 10
órától,
– a pótló írásbeli vizsgát a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9.
évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára 2018. január 25-én 14 órától.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin
alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód,
minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli
vizsgát.

Középiskolai felvételi eljárás
• A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola
képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben
megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és –
kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés
esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
A másolást 10,-Ft/oldal áron tudjuk biztosítani, de módjuk van digitális
fényképet készíteni a dolgozatról.
• A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig –
tizenhat óráig – írásban adhatja le.
• Ha a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja.
Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással,
az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az
észrevételt tevővel.

Középiskolai felvételi eljárás
• Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja
korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát
szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott
észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon
belül megküldi a Hivatalnak.
• A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét
határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását
követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli
az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt
tevőnek.

Középiskolai felvételi eljárás
• A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről
- vagy kizárólag a tanulmányi eredmények alapján,
- vagy középiskola esetén a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli
vizsga eredményei alapján,
- vagy középiskola esetén a tanulmányi eredmények, továbbá a központi
írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönthet az intézmény.
• A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4) bekezdése szerint
iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott
szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi
alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez
alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára
bocsátásnak.

Középiskolai felvételi eljárás
További speciális eljárások vonatkoznak:
• Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a hozzá jelentkező
tanulók szövegértési kompetenciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli
vizsga magyar nyelvi feladatlapjai helyett helyben készített nemzetiségi nyelvű
szövegértési feladatsort használhat.
• Ha a középfokú iskola a művészeti vagy testkultúra tanulmányi területen
hirdet felvételt, további képességek, készségek meglétét is vizsgálhatja.
• Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai
képességfelmérési vizsgálat követelményeinek.
• A katonai és rendvédelmi középfokú iskola a felvételt egészségügyi,
pályaalkalmassági feltételekhez kötheti.
• Ha a középfokú egyházi vagy magánintézmény vallási, világnézeti tekintetben
elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét valamely vallás,
világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében
vizsgálhatja.

Középiskolai felvételi eljárás
Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete
• A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal
által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola
körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt
személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a
vizsgázókat 2018. február 8-ig.

• Az egyes iskolák felvételi eljárásán belül a központi írásbeli vizsgán elért
pontszám eltérő súllyal szerepelhet.
• A 9. évfolyamra történő jelentkezés esetén az általános iskola a felvételi
lapokat a KIFIR rendszerben állítja elő, és továbbítja a tanulói jelentkezési
lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a
Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694). Határidő: 2018. február 19.
• A középiskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap
másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Ebben az esetben
az Értékelő lap másolatban csatolható.

Középiskolai felvételi eljárás
• A szóbeli meghallgatásokra a középiskolákban 2018. február 22. és március
13. között kerül sor.
• A középfokú iskola 2018. március 14-ig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.
• 2018. március 21-22. – a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az
általános iskolában. (kizárólag a sorrend módosítható!)
• 2018. március 23. – az általános iskolák megküldik a módosító tanulói
adatlapot a Felvételi Központnak.
• 2018. március 28. – A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a
középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
• 2018. április 10. – A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján
kiegészíti a jelentkezettek listáját.

Középiskolai felvételi eljárás
• 2018. április 13. – A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi
rangsort megküldi a Felvételi Központnak.
• 2018. április 20. – A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú
iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
• 2018. április 27. – A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.
• 2018. május 7-18. – Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót
vettek fel.
• 2018. május 7. – augusztus 31. – A középfokú iskola igazgatója rendkívüli
felvételi eljárást írhat ki.
• 2018. júniusában beiratkozás a középfokú intézményekbe.

Középiskolai felvételi eljárás
Az SNI és BTMN tanulók részvétele a középiskolai felvételi eljárásban
• A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a
középfokú felvételi eljárás szempontjából a pedagógiai szakszolgálati
intézmények szakértői bizottsága által leírtak szerint kerülnek
meghatározásra.
A feltételek meghatározásakor az illetékes szakértői bizottság, illetve a nevelési
tanácsadó által kiadott – még érvényben lévő – szakértői véleményben (a
továbbiakban szakértői véleményben) foglaltak az irányadóak.

Középiskolai felvételi eljárás
Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak
alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:
• időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez
indokolt esetben megnövelhető),
• az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz
használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban
leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga
során),
• a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői
véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos
feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot
az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

Középiskolai felvételi eljárás
• A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben
írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – az
írásbeliztető intézményben.
• A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő
jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel
a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért
fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják
az intézménynek.
• A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el.
Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen
kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató
döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a
tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga
letételének körülményeire vonatkozhat.

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium
felvételi eljárása
OM: 034894
• Iskolánk 0001 kódszámmal indítja el az egyházi kerettanterv szerinti,
általános, 4 évfolyamos gimnáziumi képzését.

• Első idegen nyelvek: angol, német
• Második idegen nyelvek: angol, német, olasz, spanyol
• Felvétel a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli magyar nyelvi és
matematika vizsga eredménye, valamint a szóbeli meghallgatás alapján
történik.
• A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is
figyelembe vesszük.

• A jelentkezők tudását a központi írásbeli felvételin elért pontok alapján tudjuk
megítélni. A matematikából és magyar nyelvből hozott pontok az eljárás során
maximum 25-25%-ot, a hetedik év végi és a nyolcadik félévi bizonyítvány
átlagát tekintve 20%-ot érnek.
• A jelentkező diákok lelki beállítottságát, értékrendjét a személyes találkozás
során ismerjük meg: a nyolcadikos diákok logikai, szövegértési, szociális
kompetenciáiról, hittan ismereteiről csoportos foglalkozások keretében
tájékozódunk. Ezt követően egyéni beszélgetésen ismerjük meg a
jelentkezőket és szüleiket. A szóbeli meghallgatás 25%-ban, a családi
bemutatkozó levél további 5%-ban járul hozzá a felvételi sikeréhez.

Pontszámítás a gimnáziumi felvételinél
Megnevezés
A

B

C
D

1.
2.
1.
2.

Magyar nyelv központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye
Matematika központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye
Magyar nyelv és irodalom 7. év végi érdemjegyeinek átlaga
Magyar nyelv és irodalom 8. félévi érdemjegyeinek átlaga

Max. abszolút
érték
50
50
5
5

Max. felvételi
pontszám
50

3. Matematika 7. év végi érdemjegye
4. Matematika 8. félévi érdemjegye

5

5. Történelem 7. év végi érdemjegye
6. Történelem 8. félévi érdemjegye

5

7. Idegen nyelv 7. év végi érdemjegye
8. Idegen nyelv 8. félévi érdemjegye

5

1. Szóbeli meghallgatás eredménye
1. Családi bemutatkozó levél

25

25

5

5

Összesen (A+B+C+D):

5

20

5

5

100

• A jelentkezők a meghallgatást megelőzően adják le az iskola titkárságán a
gimnázium saját jelentkezési lapját (honlapról letölthető), a családi
bemutatkozó levelet, valamint a plébánosi vagy hitoktatói ajánlást.
• Pontazonosság esetén az azonos teljesítményt elérő tanulók közül előnyben
részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a
jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola
székhelyének, telephelyének településén, a mi helyzetünkben, az V.
kerületben található.
• A Budapesti Ward Mária Általános Iskola tanulóinak, az általános iskola 8.
osztályából, a gimnázium 9. osztályába lépéséhez szintén meg kell írniuk az
egységes, központi felvételi írásbelit, és részt kell venni a szóbeli
meghallgatáson is.
• A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény 4. § 2. illetve 4. § 23. pontjainak
figyelembe vételével iskolánk vezetősége a felvételi eljárás során él az egyéni
elbírálás lehetőségével, és dönt arról, hogy tudja-e biztosítani az SNI illetve
BTM határozattal rendelkező diákok speciális oktatás-nevelését.

A zeneművészeti szakgimnázium képzései:
EGYHÁZZENÉSZ
0011 - Egyházzenész, Kántor-énekvezető
0012 - Egyházzenész, Kántor-kórusvezető
0013 - Egyházzenész, Kántor-orgonista

KLASSZIKUS ZENÉSZ
0021 - Klasszikus zenész, Hangkultúra
0022 - Klasszikus zenész (fafúvós, régizenei specializáció)
0023 - Klasszikus zenész (rézfúvós, régizenei specializáció)
0024 - Klasszikus zenész (húros-vonós, régizenei specializáció) 0025 Klasszikus zenész (billentyűs, régizenei specializáció)
0026 - Klasszikus zenész, Magánénekes (régizenei specializáció)

NÉPZENÉSZ
0031 - Népzenész, Népi énekes
0032 - Népzenész (fafúvós)
0033 - Népzenész (húros-vonós)

A zeneművészeti szakgimnázium párhuzamos képzésére jelentkező általános iskola 8.
osztályába járó diákoknak meg kell írni az egységes, központi felvételi írásbelit
magyar nyelv és matematika tantárgyakból, valamint meg kell felelni a zenei
képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásain. A zenei képességvizsgálat
részletes követelményei az iskola honlapján elérhetőek.
A felvételi eljárásban elérhető pontok számítása:
• A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett
írásbeli vizsga eredményei. (25 pont)
• A 7. év végi és a 8. félévi jegyek (magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, idegen nyelv) összegének a fele. (20 pont)
• Családi bemutatkozó levél. (5 pont)
• Zenei képességvizsgálat: írásbeli és szóbeli meghallgatás. (50 pont)

Pontszámítás a zeneművészeti szakgimnáziumi felvételin

Megnevezés
A

B

C
D

1.
2.
1.
2.

Magyar nyelv központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye
Matematika központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye
Magyar nyelv és irodalom 7. év végi érdemjegyeinek átlaga
Magyar nyelv és irodalom 8. félévi érdemjegyeinek átlaga

Max. abszolút
érték
50
50
5
5

3. Matematika 7. év végi érdemjegye
4. Matematika 8. félévi érdemjegye

5

5. Történelem 7. év végi érdemjegye
6. Történelem 8. félévi érdemjegye

5

7. Idegen nyelv 7. év végi érdemjegye
8. Idegen nyelv 8. félévi érdemjegye

5

1. Zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli eredménye
1. Családi bemutatkozó levél
Összesen (A+B+C+D):

5

Max. felvételi
pontszám
25

20

5
5
100

50

5

5
100

• A zeneművészeti szakgimnázium 13–14. szakképzési évfolyamára
jelentkezés feltétele más középiskolában megszerzett 12. évfolyamán
teljesített félévi bizonyítvány, vagy érettségi bizonyítvány, valamint a zenei
képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásain eredményes
részvétel.
• A felvételt követően minden esetben a beiratkozás további követelményei:
egészségügyi és pályaalkalmassági igazolás (háziorvosi igazolás, valamint
fül- orr- gégészeti vizsgálatról és audiológiai vizsgálatról szóló igazolás)
• A szakmai meghallgatást megelőzően minden tanévben előmeghallgatást tartunk, valamint az elő-meghallgatás és a felvételi eljárás
közötti időszakban egy alkalommal egyéni konzultációs lehetőséget
biztosítunk a zeneművészeti szakközépiskolai képzésünkre jelentkező
diákok és szüleik részére.

• A Nkt. 12. § (5) alapján párhuzamos oktatás esetén a tanuló az iskolai
nevelés-oktatás szakasza és a szakképzés követelményeit ugyanabban az
iskolában, eltérő évfolyamokon is teljesítheti. Különleges esetekben a
közismereti és a szakmai képzés eltérő intézményben is folyhat. Más
köznevelési intézményben folytatott közismereti nevelés-oktatásban való
részvétel esetén az intézményben folytatott párhuzamos szakképzés
lehetőségéről minden esetben az igazgató a fenntartóval való egyeztetés
után dönt.
• Pontazonosság esetén az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a
rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek
hiányában a tartózkodási helye az ötödik kerületben található. Továbbá
azokat a diákokat, akiknek testvére már az intézmény tanulója.
• További előnyt jelenthet a plébánosi/hitoktatói ajánlás, valamint a 13–14.
szakképzési évfolyamra jelentkezők esetében egy középszintű nyelvvizsga
megléte.
• Az eljárás a saját intézményünkben tanuló 8. és 12. évfolyamos diákokra is
vonatkozik.

Nyílt nap a gimnáziumban és a zeneművészeti
szakgimnáziumban
2017. október 26.
2017. november 14.
2017. november 22.
2017. december 7.
2018. január 15.

Elő-meghallgatások a zeneművészeti szakgimnáziumban
2017. december 11-15.
Külsős intézmény nyílt napjának látogatásáról az
iskola által kiállított igazolással 2 napot, szülői kérésre
további 1 napot tudunk igazolni.
Saját intézményünkben 1 órát látogathatnak diákjaink
igazoltan, melyet az osztályfőnök igazol.

Fontos adatok, elérhetőségek:
Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium
és Zeneművészeti Szakgimnázium (OM 034894)
Székhely, feladatellátási hely: 1056 Budapest, Irányi u. 3.
Felvételi hírek: www.wardmaria.hu/felvetelizoknek
Oktatási Hivatal: www.oktatas.hu
(Köznevelés->Középfokú felvételi eljárás->Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az osztályfőnökhöz,
a Titkársághoz (titkarsag@wardmaria.hu),
Bánhegyi Andrea igazgatóhelyetteshez, pályaorientációs szakértőhöz
(banhegyi.andrea@wardmaria.hu)
illetve Kalmanovits Zoltán igazgatóhoz
(kalmanovits.zoltan@wardmaria.hu)!

Köszönjük a figyelmet!

