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Milyen középiskolát válasszon 
gyermekünk?

• Érdemes már ebben a tanévben meglátogatni nyílt napon azokat a
középiskolákat, amelyek szóba jöhetnek a továbbtanulásnál.

• A nyílt napok általában októberben vannak a középiskolákban. Az időpontot az
iskola honlapján teszik közzé. Van olyan középiskola, ahová előre be kell
jelentkezni.

• Középiskolai börzét tartanak ősszel Vácon, Újpesten, Veresegyházon. A pontos
időpontokról a gyerekek tájékoztatást kapnak.

• Remélhetőleg a koronavírus nem szól közbe, s a rendezvényeket meg lehet
tartani.



A középiskolák típusai

Gimnázium
• A 4 vagy 5 éves képzés érettségi vizsgával zárul.

• Tovább lehet tanulni főiskolán, egyetemen.

• Szakmát lehet tanulni.



A középiskolák típusai

Technikum
• Az 5 éves képzés érettségivel zárul, valamint szakmát is szerezhetnek a 

tanulók. 

• Az első két évben alapozó képzés folyik, majd az ágazati alapvizsga után lehet elsajátítani 
a szakmát a duális képzésben.

• (Duális képzés: Az elméleti képzés a választott iskolában történik, a gyakorlati képzés 
pedig ott, akivel munkaszerződési jogviszonyban van az iskola.)

• A tanulók ösztöndíj mellett jövedelemhez is juthatnak. (Főleg a hiányszakmáknál lehet 
több pénzt kapni! (Akár 50 ezer Ft-ot)

• https://eduline.hu/kozoktatas/Ezeket_a_hianyszakmakat_tanulhatod_havi_50__RIEA1F



Technikum

• Tovább lehet tanulni főiskolán, egyetemen.

• A tanult szakmában el lehet helyezkedni.



A középiskolák típusai

Szakgimnázium
• Ez a képzési forma a kulturális, oktatási, művészeti ágazatoknál maradt meg.

• A képzés érettségivel zárul.

• Az érettségi után 1-2 évvel szakmai végzettség szerezhető.

• Tovább lehet tanulni főiskolán, egyetemen.

• Munkát lehet vállalni az adott szakterületen.



A középiskolák típusai

Szakképző iskola
• Ebben az iskolatípusban 3 évig tanulnak a diákok. Az 

első év ágazati ismereteket adó képzés, ennek a végén is 
alapvizsgát tesznek a tanulók. Ezt követő 2 évben itt is 
duális képzés van. A jó tanulmányi eredményt 
ösztöndíjjal jutalmazzák, valamint fizetést is kaphatnak.

• Munkát lehet vállalni az adott szakterületen.

• Lehetőség van érettségi, majd technikusi képzettség szerzésére.



A középiskolák típusai

Szakiskola
• Sajátos nevelési igényű diákoknak is ajánlott.

• Két év alatt részszakképesítés, négy év alatt szakképesítés szerezhetől.

• Munkát lehet vállalni az adott szakterületen.

• Lehetőség van érettségi megszerzésére.



A középiskola a felvételizőket rangsorolja:

•-az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján
•vagy
•- az általános iskolai tanulmányi eredmények + a

központi írásbeli felvételi alapján
•vagy
•- az általános iskolai tanulmányi eredmények + a

központi írásbeli felvételi + szóbeli felvételi alapján



Pontszámítás

• A központi írásbeli felvételi magyar és matematika tantárgyból van.

• 100 pontot lehet elérni.

• A központi írásbeli vizsgán elért pontszám az összpontszám minimum 50 %-a, a szóbeli a
25%-a, a többi pont a jegyekből jön össze. (Ezt minden iskola a felvételi tájékoztatójában
írja le, hogy hogyan számolja. (Pl. 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyek.)

• Nagyon fontos a felvételi eredménye.

• Iskolánkban lehetőséget kapnak a tanulók arra, hogy részt vegyenek előkészítő
foglalkozásokon.

• A tanuló elmehet a választott középiskolába is felvételi előkészítőre.

• Csak a tanítási órák után!



•Az iskolánkban a felvételi előkészítők
a 2. félévtől indulnak magyarból és
matematikából.

•Mindenképpen érdemes már 2.
félévtől készülni a felvételire.



Segítség a pályaválasztásban

• Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

• Főigazgató: Pinterics János

• pestmpedszakszfoig@gmail.com

• Telefon: 53/500-074

• PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Dunakeszi Ügyviteli Telephelye:
Címe: 2120 Dunakeszi, Bercsényi u. 5.
Bejelentkezés Telefonszáma 06-30/241 9912
Vezetői, titkársági telefonszám: 06-30/329-66-23
E-mail: pmpsz.dunakeszi@gmail.com

• Tagintézmény igazgatója: Schuszterné Lázár Éva

•



Segítség a pályaválasztásban

Dunakeszi Bárdos Lajos Általános 
Iskola

Osztályfőnök,
Pszichológus
Varga Ágota 
Pályaorientációs mesterpedagógus


