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1. részlet 

Iskolák és tagozatok a jelentkezési lapon

Az  évek  alatt  sok  tanárral  beszélgettem  arról,  hogy  szerintük  mi  a
megfelelő sorrend, hogyan érdemes kitölteni az adatlapot. Elmondhatom, hogy
ebben  a  témában  egységes  nézőponton  volt  mindenki.  A  véleményeket
összesítve az intézményeket a következő sorrendben kell beírni az adatlapra:

1. Amit a gyerek szeretne nagyon
2. Amit a szülő szeretne
3. Ahová várhatóan nagy eséllyel felvennék

Ezt kiegészíteném egy osztályfőnök javaslatával. „Úgy válogassunk, hogy
a végén az első öt bármelyikébe szívesen menjen a gyerek, és tudjunk örülni
neki.”

Ezek megfontolandó javaslatok.  Persze,  még így is  elég fejtörést  okoz,  hogy
mely  iskolákat  és  tagozatokat  írjuk  be.  Arra  nagyon  figyelni  kell,  hogy  az
iskolákat  jól  válasszuk meg, és főként eleget.  Van lehetőség az intézmények
sorrendjének megváltoztatására, amellyel sokan élnek is, mert előfordul, hogy a
szóbeli élmények alapján változik a gyermekek véleménye az intézményekről.
Fontos tudni azonban, hogy a módosításkor nincs lehetőség új iskola felvételére.
Új  tagozatot  lehet  felvenni  azokban  az  intézményekben,  amelyeket  eleve
beírtunk a jelentkezési lapra, de ezt az intézmény vezetőjével egyeztetni kell. Az
eljárás pontos menetét az Oktatási Hivatal oldaláról szó szerint közlöm.

„A  középfokú  felvételi  eljárás  során  a  felvételi  vizsgák  eredményei,
tapasztalatai  vagy  egyéb  információ  alapján  a  tanulóknak  egy  alkalommal
lehetőségük  van  eredeti  továbbtanulási  szándékuk  módosítására.  Ilyenkor
módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk. A módosítás során a tanulmányi
területek eredetileg beírt sorrendje megváltoztatható (de tanulmányi terület nem
törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan
középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és
csak  az  érintett  középfokú  iskola  erre  kijelölt  képviselőjével  történt  előzetes
egyeztetés  alapján.  Az  egyeztetés  tényét  a  középfokú  iskolának  az  eredetileg
benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. Új iskolát (és annak tanulmányi
területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni. Nem lehetséges
továbbá a tanulói adatlapon szerepelő tanulmányi terület törlése sem.” 

/Oktatási Hivatal - 2021. március 19./

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/
jelentkezes_modositasa_0322_0325

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/jelentkezes_modositasa_0322_0325
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/jelentkezes_modositasa_0322_0325
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Akkor mégis mennyi intézményt jelöljünk meg?

Az  osztályfőnök  javaslatából  is  kivehető,  hogy  ma  már  legalább  öt
intézményt  érdemes  megjelölni.  Arra  nagyon  kell  figyelni,  hogy  utólag
intézményt nem lehet felvenni! Emiatt mindenki több iskolát jelöl meg, de ott
van az az egy, ami az első helyre kerül. Ha nem sikerül, csalódás, de tudni kell,
hogy  szükség  esetén  van  lehetőség  a  pótfelvételire  is,  noha  ezt  érdemes
elkerülni,  mert felesleges stressz mind a gyereknek, mind a szülőknek. Amíg
régen két-három iskolát  jelölt  meg a többség,  ma ez a szám megemelkedett.
Zömében hat-tizenkét iskolát is megjelölnek a szülők, mert biztosra szeretnének
menni. Sajnos idén (2021) előfordult, hogy a hat iskola is kevésnek bizonyult,
egyikbe sem került  be a  normál  eljárás  során a  gyerek.  Az se  ritka,  hogy a
szülők tizenhat-húsz intézményt is beírnak. Tudok olyan szülőről, aki több mint
huszonöt  intézményt  jelölt  meg  több  mint  negyven  (!)  szakkal.  Ez  a  másik
véglet: nincs rá szükség, ha odafigyelve választjátok ki az intézményeket. Az,
hogy mindenki jóval több helyet jelöl meg, magával vonzza azt is, hogy nagyok
az  átfedések.  Egy  gyerek  halmozottan  szerepel  több  iskola  ideiglenes
rangsorában is, de a végleges listáknál már csak egyben lehet benne. Emiatt sok
az elmozdulás, egyre nehezebb kalkulálni, hol mire van esély. 

Fontos,  hogy  a  valós  lehetőségek  talaján  mozogjatok.  Ne  tűzzetek  ki
olyan  célul  olyan  iskolát,  amelyről  előre  tudjátok,  hogy  nincs  valós  esély  a
bekerülésre,  mert  feleslegesen  teszitek  ki  a  gyermeket  csalódásnak.  Ma  már
általában  nem  elég  két-három  iskolát  megjelölni,  azt  viszont  érdemes
mérlegelni,  hogy  túl  sok  se  legyen  –  főleg  azokból  az  intézményekből,
tagozatokból, ahol van szóbeli. Nem szerencsés és nagyon fárasztó is, ha nyolc-
tíz  szóbelire  is  el  kell  mennie  a  gyereknek.  Arról  nem is  beszélve,  hogy  a
szóbelikre is készülni kell, és ezek már nem olyan egyformák, mint a központi
írásbeli. Azt, hogy melyik intézmény miből, milyen szóbelit tart, és melyek a
követelmények,  az  intézmény  weboldalán  találjátok  meg.  Ezeket  az
információkat  a  felvételi  tájékoztatóban  október  20-ig  kötelező  az
intézményeknek közzétenni, de vannak olyan iskolák, amelyek a weboldalukon
külön is feltüntetik.

„A sorrend azért fontos, mert a felvételiző a listán szereplő első olyan
intézménybe kerül  be, amely elfogadta felvételi  kérelmét,  utólag nem dönthet
úgy, hogy mégis a második vagy sokadik helyre sorolt képzést kezdené el.”

/HVG rangsor: Középiskola 2019; A 100 legjobb gimnázium; 5.old./
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2. részlet 

Számítanunk  kell  rá,  hogy  a  következő  évfolyam  sem  lesz  könnyű
helyzetben, hiszen ők már a második hosszabb  karanténidőszakon vannak túl.
Tény, hogy sok iskolában sokkal kiforrottabb lett az online oktatás, mint az első
alkalommal, de még mindig vannak olyan intézmények, ahol csak feladatokat
küldenek,  és  nincs  online  óra.  A  gyerekek  többségének  hiányzik  a  tanári
magyarázat, és ezt egy szülő nem feltétlen tudja pótolni. Így azok a gyerekek,
akik  közel  hasonló  szintű  oktatásban  részesülnek,  mint  az  offline  órákon,
előnyben vannak társaikkal szemben.

Az  esélyek  szempontjából  azt  is  figyelembe  kell  vegyétek,  hogy
csemetétek milyen erősségű általános iskolából felvételizik, illetve hogyan tanul.
A nyolcadikos felvételizők között sokkal nagyobb a szórás, hiszen ott mindenki
felvételizik, nem csak a jó tanulók. Szintén sok múlik azon, hogy a kiválasztott
iskola mennyire népszerű, hiszen nem mindegy, hogy százan, kétszázan vagy
esetleg ötszázan jelentkeznek annak az intézménynek és szaknak a körülbelül
harminc helyére. 

A legkönnyebb dolga annak van, aki már az ideiglenes listán is jóval a
létszámon belül van. Mondjuk, ha 30 helyből a 10. a rangsorban, akkor már nem
valószínű, hogy kiesik. Az utolsó pár helyen még nem vehetjük biztosra, mert
előfordulhat, hogy lesz, aki felveszi új tagozatként, és ekkor magasabb ponttal a
gyermek elé kerülhet. Ez a ritkább eset. A jellemzőbb, hogy több olyan gyermek
van a tiétek előtt, aki nem azt az intézményt vagy szakot jelölte meg első helyen,
így kiesik  a sorból. Gyakran előfordul, hogy az 58. helyre feljön a 70-80. helyen
lévő tanuló, és akkor két indított osztály esetén már bent is van. Még a rangsor
legelején is van mozgás, hiszen a jó tanulók is több iskolát jelölnek meg, ők sem
mernek csak egyet. 

Említettem  már,  hogy  nem  minden  intézményben  tartanak  szóbeliket.
Ilyenkor a hozott pontok és a központi írásbelin elért pontok alapján állítják fel a
rangsort.  Az viszont már iskolánként  változó,  hogy melyiket  veszik nagyobb
súllyal figyelembe, és milyen arányban. Vannak olyanok iskolák is, ahol szóbeli
mentességet kap a gyerek, viszont egy beszélgetésre be kell menni. Tudni kell,
hogy ebben az esetben, ha nem megy el a kötetlen beszélgetésre, a szóbelire 0
pontot kap. Ilyenkor a szóbeli mentesség csak a tantárgyi szóbelire vonatkozik. 

Most  már  láthatjátok,  hogy  nagyon  változó,  hogy  melyik  intézmény
hogyan alakítja saját rendszerét.  Ha ezeket a részleteket  pontosan szeretnétek
tudni, akkor az intézmények honlapjáról kell információkat gyűjtenetek. Ezeket
leginkább az október 20-ig (általában ez a dátum) az iskolák által kötelezően
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megosztandó  felvételi tájékoztatóban találjátok. Sok iskola ezen kívül külön is
kiteszi a jelentkezési feltételeit az oldalára. 

Tájékoztatást adnak a tagozatokról, a pontszámításról, vagy akár arról is,
miből kell  készülni  az ő szóbelijükre,  hogyha tartanak ilyet.  Ez utóbbit  több
helyen nem csak általánosságban írják le, hanem tétellistát, sőt mintafeladatokat
is találhatunk.

Láthatjátok, hogy nagyon sok tényező befolyásolja a rangsorok alakulását,
ezért is olyan nehéz biztosra megmondani, hova van esély bekerülni. Kivéve, ha
egy  gyerek  a  lista  elején  van  –  de  valljuk  be  őszintén:  akik  ott  vannak  az
élbolyban, nem az átlag. A legtöbb gyerek a középmezőnyben van, és bizony
nemcsak a  szülők,  még a  szakemberek is  nehezen tudják  megsaccolni,  hogy
melyik  intézménybe  sikerül  majd  bekerülnie.  Így  aztán  marad  a  türelmetlen
várakozás.

Az  idei  (2021)  felvételi  több  szempontból  sem  volt  átlagos,  de  annál
inkább  tanulságos.  A  rengeteg  keresztjelentkezésnek  és  az  eleve  több (az
Oktatási  Hivatal  statisztikája  alapján  +4400  gyerek  írt  központi  írásbelit,)
felvételiző  diáknak  köszönhetően  több  intézmény is  „elszámolta”,  hol  húzza
meg a határt a szóbelihez. Így olyan is előfordult, hogy a 30 fős osztályba 16
gyerek került be, a többi helyet újra ki kellett írni. Sajnos az intézmények mellett
néhány szülő is rosszul határozta meg a megpályázandó iskolák számát, illetve
erősségét  –  ahogy  már  említettem,  az  is  előfordult,  hogy  hat  intézmény  is
kevésnek bizonyult, egyikbe se került be a gyermek. 
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