
 

 

A felvétel és az átvétel szabályai 

 

A felnőttoktatás keretei között esti tagozaton végezheti, folytathatja középiskolai tanulmányait minden 

olyan tanulni, érettségizni szándékozó, aki az adott tanévben betöltötte 16. életévét. (Nkt. 60. §. (3). 

bekezdés. A középfokú iskolába történő felvételi eljárás keretében a felvételi kérelmekről kizárólag az 

általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények), alapján dönt az 

intézmény vezetője. 

A felvétel és a magasabb évfolyamra lépés általános szabályai 

A tanuló magasabb évfolyamra lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból – legalább 

elégséges osztályzattal – a szorgalmi időszakban rendesen, osztályozó vizsgán vagy különbözeti 

vizsgán teljesítette. Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy követelményrendszerét – 

neki felróható vagy fel nem róható okokból – nem teljesítette. Az iskola nem tart felvételi vizsgát. 

9. évfolyamra vesszük fel a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezőket. 

10. évfolyamra vesszük fel a hagyományos (régi) 3 éves szakmunkásképzőt, illetve a 2 éves 

szakiskolát végzetteket, az intézményünk pedagógiai programjában szereplő, de ezekből a jelentkező 

által korábban nem tanult tantárgyakból különbözeti vizsga előírásával. 

 



Lehetőség van az új rendszerű szakképzésben (szakiskolában) a 9-10. általánosan képző évfolyamot 

elvégzetteket a 11. évfolyamra felvenni, a nem tanult tárgyakból különbözeti vizsga előírásával. 

A tanulmányaikat gimnáziumban, szakközépiskolában megszakítottak iskolánkban a megfelelő 

évfolyamon folytathatják tanulmányaikat, tantárgyi eltérés esetén különbözeti vizsga letételével. 

A tanuló kérésére, elsősorban a hosszabb időkihagyással folytatni kívánt tanulmányok esetén mód van 

a fentiektől eltérően alacsonyabb évfolyamra való belépésre, azaz 10. évfolyamra kérheti felvételét a 

szakképzésben a 9-10. általánosan képző évfolyamot elvégzett tanuló, a 9. évfolyamra is kérheti 

felvételét a hagyományos 2-3 éves szakmunkásképzőt végzett tanuló. 

 

Másik középiskolából történő átvétel szabályai 

Amennyiben a tanuló írásban kezdeményezi, másik középiskolából történő átvételére a kilencedik 

évfolyam megkezdése után is lehetőséget biztosítunk. Az átvételről az igazgató dönt. Ha szükséges, a 

tanulónak osztályozó vagy különbözeti vizsgát kell tennie. A vizsga tantárgyait, témaköreit, a vizsga 

lebonyolítási rendjét az érvényes jogszabályi előírások szigorú figyelembevételével időben ismertetni 

kell a tanulóval. A döntésnél figyelembe kell venni azt, hogy hány tanuló jár az érintett osztályba, 

valamint azt, hogy a kérelmező milyen tanulmányi eredménnyel rendelkezik. 


