
Pályaválasztás, pályaorientáció 

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) a pályaorientáció témaköréhez az alábbi instrukciót adja a nevelési-
oktatási intézmények számára. „Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez 
képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 
tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek 
az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő 
foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges 
erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a 
versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.” 

Ennek értelmében iskolánkban: 
5-6. évfolyamon: megtörténik a szakmákkal való ismerkedés, a véleményalkotás az egyes szakmákról, 
munkatevékenységekről. Ennek színteret az osztályfőnöki órák biztosítanak. 
7-8. évfolyamon: történik a tervezett pálya jellemzőinek összevetése a személyes elképzelésekkel, a 
lehetőségek helyes megítélése, a reális önértékelés. A megélhetést biztosító munkára való alkalmasság 
nélkülözhetetlen összetevőinek (szaktudás, tanulás, munkakultúra) tudatosítása. A szakma-, illetve 
pályaválasztás, iskolaválasztás előkészítése. 

Pályaorientációs lehetőségek iskolánkban: 

Alkalom Tartalom - résztvevők Idő 

Osztályfőnöki 
órák 

Az osztályfőnöki órákon lehetőség van kötetlen 
beszélgetésekre, csoport foglalkozásokra, ahol 
előtérbe kerülnek a tanulók elképzelései, a 
választható szakmák, a középfokú intézmények 
megismerése. 
5. – 8. évfolyamon életkori sajátosságoknak 
megfelelően történik. 

Folyamatos 

A 7. évfolyamosok lehetőséget kapnak arra, hogy a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadási szolgáltatásait igénybe vegyék. 
A csoportos foglalkozás órai keretben történik, míg 
a tanácsadás egyéni, a délutáni órákban a szülő 
bevonásával. 

2020. január 

Pályaorientációs 
program 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett 
programon a 6. és 7. évfolyamos tanulók 
iskolalátogatáson vesznek részt - Székács Elemér 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium – ahol az ott oktatott 
szakmákkal ismerkednek meg interaktív módon 

2019 ősz 

„Szakmák 
világa” 
Pályaválasztási 
Kiállítás és 
Szakmai Nap 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya által szervezett kiállítás 
keretében élő szakmabemutatók, képzési 
tájékoztatók segítik a továbbtanulás előtt álló 8. 
évfolyamos diákokat döntésük meghozatalában. 

2019. október 



Pályaválasztási 
fórum 

Hagyományosan az őszi időszakban 
pályaválasztási fórumra kerül sor, ahol a városi és a 
környező települések középiskoláinak képviselői – 
10-12 középiskola – ismerteti a 7-8. évfolyamos 
tanulók szüleivel, és a tanulókkal röviden iskolájuk 
főbb jellemzőit, programelemeit, tagozatait, 
szabadidős tevékenységeit. Az ismertető után 
személyes konzultációra is lehetőség van. 

2019. november 19. 14,15 

Szakmalabirintus 
 

Kiemelten kedvelt programelem a Szolnoki Műszaki 
Szakképzési Centrum által szervezett 
„Szakmalabirintus” rendezvény, ahol szakma 
bemutatókat látnak 7-8. évfolyamos tanulóink. 

2019 ősz 

Üzemlátogatás 
 

A Szolnoki Iparkamara szervezésében 7. 
évfolyamos tanulóink évek óta eljutnak a CLAAS 
Hungária Kft és az Alox Kft üzemeibe. A látogatások 
alkalmával betekintést nyerhetnek a szakmákba és 
a munkavégzési folyamatokba. 

2020 tavasz 

Szülői 
értekezletek:  
 

A szülői értekezletek során lehetőség van a családi 
háttér, a szülők elképzelésének megismerésére, 
és a szülőkkel való együttműködés kiépítésére. 

Folyamatos 

Nyílt napok A középiskolákban az ott elsajátítható szakmák 
megismerése megkönnyíti a 8. évfolyamos gyermek 
számára az iskolaválasztást. 

2019 ősz 

 

A felvételi eljárás ütemezése: 

Idő Tevékenység 

2019. szeptember 10. Arany János program meghirdetése 

Szeptember 30. Középfokú iskolák tanulmányi területei az EMMI honlapján 

Október 20. Felvételi eljárás rendje - nyolcadikosok tájékoztatása a középiskolák által 
(honlap, hirdetések stb.) 

Október 31. Felvételi eljárás rendje - nyolcadikosok tájékoztatása az általános iskola által 

November első hete Iskolai pályaválasztási rendezvény 

November 15. Központi írásbeli vizsgák helyszínének megnevezése 

December 6. A tanulók jelentkezése a központi felvételi írató intézményekbe, az Arany 
Jánosnak megjelölt intézménybe felvételire 

December 11. Arany János Tehetséggondozó Programjára pályázatok benyújtása 

2020. Január első hete Adatbegyűjtő lap kiosztása a tanulóknak. 

Január 18 – tól Általános felvételi eljárás kezdete  
KIFIR megnyitása, adatok felrögzítése 

Január második hete Adatbegyűjtő lapok leadási határideje. 

Január 18. 10.00 Írásbeli felvételi vizsgák 10.00 óra 

Január 23. 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák. 

Január 25. Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

Február 6 - ig A központi írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli 
eredményéről a tanulókat. Átadják az értékelő lapokat. 



Idő Tevékenység 

Február 8. Arany János Tehetséggondozó Program: értesítik a szülőket, tanulókat, 
iskolákat az eredményről 

Az írató középiskola által 
meghatározott időben. 

Megtekinthetők az írásbelik. /Hiba esetén a szülő írásban észrevételt tehet, 
amelyet a megtekintést követő első munkanap 16.00 óráig adhat le az 
iskolában./ 

Február első hete Értékelő lapok fénymásolása megfelelő mennyiségben (ahány helyre 
jelentkezik a tanuló, ahova központi írásbeli felvételi kell) 

Január 30-február 4. A kinyomtatott Jelentkezési lapok és Tanulói adatlapok aláíratása a szülőkkel, 
tanulókkal. 

Február 6. Az aláíratott, összeolvasott Jelentkezési lapok és Tanulói adatlapok leadási 
határideje 

Február 7. A Jelentkezési lapok és Tanulói adatlapok formai és tartalmi ellenőrzése. 

Február 19. A Jelentkezési lapok és Tanulói adatlapok csoportosítása, postázása. 

Február 24. – március 13. Szóbeli meghallgatások. 

Március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes 
felvételi jegyzékét. 

Március 19 – 23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége. 

Március 26. Módosító adatlapok beérkezési határideje. 

Április 30. Értesítések a felvételről, elutasításról. 

Június 22 – 24. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 

A 2018-2019-es tanévben végzett tanulóink a következő középiskolákban folytatják tanulmányaikat: 

tanuló száma iskola 

6 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium 

1 Debreceni Ady Endre Gimnázium 

1 Bocskai I Ref Okt Közp Gimnázium Szakgimn. Szakközép Halásztelek 

1 Hajnóczy József Gimnázium Szakgimnázium 

5 Jendrassik Gépipari Szakgimnázium 

1 Karcagi Szakképzési SZC Mezőtúri Szakközépiskola 

1 Kenderesi Mgi Szakgimn, Szakközépisk és Kollégium 

6 Mezőtúri Református Gimnázium Kollégium  

2 Mezőtúri Református Gimnázium Szakgimnázium  

4 Pálfy-Vízügyi Szakgimnázium 

1 Székács Elemér Szakközépiskola 

1 Széchenyi Gimnázium 

1 Szolnoki Szolg. SZC Kereskedelmi Szakközépiskola 

1 Szolnoki Műszaki SZC ÉPFA Szakközépiskola 

1 Varga Katalin Gimnázium 

9 Vásárhelyi Szakképző Isk. Szakgimnázium Szolnok 

1 Verseghy Ferenc Gimnázium 

1 Teleki Blanka Gimnázium, Szakgimnázium 

4 Tiszaparti Katolikus Gimnázium 

 


