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Tudnivalók a szóbeli felvételi vizsgarészről

A vizsga időpontja:
2021. március 2., 4., 10. 13 órától
A beosztást itt a honlapon fogják látni a jelentkezések beérkezése után, levelet nem
küldünk.
Kérjük, hogy a tanuló a vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg a megadott
vizsgaterem előtt.
Az idén a járványhelyzet miatt a szóbeli felvételi elbeszélgetést online módon és személyes
jelenléti formában is megszervezzük. Az online szóbeli felvételi feltétele, hogy a felvételiző
online video chatre (megfelelő internet, mikrofon, kamera) alkalmas készülékkel
rendelkezzen.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapok elküldésekor írásban jelezzék, melyik formát választják!
Amennyiben az online formát választják, kérjük az e-mail címét adja meg! Erre fogjuk
elküldeni a további tájékoztatást és a meghívót a beszélgetésre.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapokhoz csatolják a Központi Írásbeli pontozólapjának
másolatát!
A sport ágazati képzésre jelentkezőket kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a
legutóbbi NETFIT mérési eredményüket!
A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:





személyazonosításra alkalmas
igazolványt,
jelen értesítőt,
tollat,

igazolványt

–

diákigazolványt

vagy személyi

A vizsga témakörei:







Iskolaválasztás/tagozatválasztás (tervek a jövőre)
Kedvenc szaktárgyak, tanulási módszer
Szabadidő, hobbi, sport
Környezettudatosság
Idegen nyelv tanulásának fontossága.
Tájékozottság a választott képzésről.

Felkészülési idő: 30 perc
Beszélgetés ideje: 10 perc
Elbírálási szempontok (összes pontszám maximum 20 pont):
kommunikáció,
kulturáltság
0-1-2-3-4-5

motiváció
0-1-2-3-4-5

konfliktuskezelés
0-1-2-3-4

közösségi munka,
társas kapcsolatok
0-1-2-3-4

megjelenés

összesen

0-1-2

A felvételi pontok összeállítása:
Hozott pontok: a 7. év végi és 8. osztályos félévi eredmények számítanak (max. 50 pont):
magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és a tanult idegen nyelv
tantárgyak osztályzatai
Szerzett pontok:
 A központi felvételi írásbeli (max. 80 pont)
 Az iskolai szóbeli elbeszélgetés (max. 20 pont)

A felvételi rangsor kialakítása:
Minden tagozaton az összpontszám (max. 150 pont) alapján alakul ki a rangsor.
Azonos pontszámot elérő jelentkezők közül a rangsorban előrébb sorolódik
 a halmozottan hátrányos helyzetű (a lakóhely szerint illetékes jegyző erről szóló
igazolását a jelentkezési laphoz csatolni kell),
 a budapesti jelentkező.
A fenti két kategória figyelembe vétele után a sajátos helyzetű tanulók közül a következő
rangsort alakítjuk ki az azonos pontszámot elérők között:
 akinek idősebb testvére(i) az iskolánkba jár(nak)/járt(ak),
 akit szülője egyedül nevel,
 tartósan beteg, ha a betegsége nem kizáró ok az egészségügyi alkalmasságra; (az erről
szóló igazolást csatolni kell a jelentkezési laphoz).

Budapest, 2021. február 8.
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