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Tisztelt Szülők! 

 

A pályaválasztás utolsó időszakában vagyunk. Mivel személyesem nem tudom Önökkel 

megosztani az információimat, átadni a tanácsaimat, hiszen nem találkozhatunk pályaválasztási 

szülői értekezlet keretében, ezért a legfontosabbakról tájékoztatom Önöket. 

A továbbtanulás egyik legfontosabb kérdése, hogy Mosonmagyaróvár vagy Győr (egyéb 

település) legyen a középiskolai évek helyszíne. Városunk középiskolái megfelelő képzést 

nyújtanak, javaslom, hogy csak speciális szakválasztás esetén tegyék ki gyermeküket a 

bejárásnak. Az iskolákban folyó képzésekről , bízom benne, hogy már tájékozódtak  az internet 

segítségével. Az iskolák a nyílt napok helyett kisfilmeket, részletes tájékoztatókat készítettek. 

Érdemes időt fordítani a megtekintésükre. A 32 győri középiskola bemutatói folyamatosan 

elérhetőek október 26-tól. 

De az iskolák honlapját érdemes megnézni, ugyanis van olyan intézmény, amelyik tart nyílt 

napot. Oda mindenképpen el kellene menni. Az osztályfőnöktől kell előre elkérni a tanulót és a 

középiskola ad igazolást a részvételről, amit be kell mutatni. 

Sokan készülnek a központi felvételire (január 23.) Ehhez a jelentkezési lapot november utolsó 

hetében küldöm. Kérem Önöket, hogy az aláírásokra figyeljenek! 

 

A város 4 középiskolája biztosítja a helyszínt a felvételi megírásához. Erről még később írok. 

Azt a tévhitet szeretném eloszlatni, hogy ha a gyermekük abban a középiskolában (győri) írja a 

felvételit, ahová szeretne menni, akkor másképp értékelik a munkáját és többletpont jár érte. 

Ne tegyék ki a gyereküket a szombat reggeli izgalmakkal teli beutazásnak a megírás előtt! 

A jelentkezési lapokat február 19-ig kell beküldenünk. Téli szünet után elkezdjük kitölteni. Egy 

mappában viszik-hozzák majd a lapot, amit nagyon alaposan nézzenek mindig át.  

Nagyon fontos a sorrend felállítása. Bármennyi iskolát megjelölhetnek, de a vágyott (elérendő), 

legnehezebb iskolától jussanak el a „biztosnak” tűnőig. Egy iskolán belül érdemes több szakot 

is megjelölni, ha a diák mindenképp oda szeretne járni. Szeretném javasolni, hogy ne egy iskola 

kerüljön rá a lapra, mert az elég bizonytalan.  

A jelentkezési lapokra rákerül az 5., 6., 7. évvégi és a 8. félévi összes jegyük. A középiskolák 

nagy része csak a 7. és 8. osztály jegyeit számolja. 

A 2 magyar jegy, történelem, matematika, idegen nyelvi jegy, fizika. Ezeket számolják. Ha 

speciális iskolába jelentkezik gyermekük, akkor más tantárgyat is beszámítanak. 

A 8. félévi bizonyítványnak sikeresnek kell lennie, mert bukás esetén csak elutasító határozat 

érkezik áprilisban. Csak a sikeres év végi bizonyítvány bemutatása után lehet beiratkozni, de 

csak a maradék szakokra, helyekre, amit az adott iskola ajánl fel.  



Változatlanul állok az Önök, gyerekeik rendelkezésére. 

Szerdán 14 - 15.30-ig tartom a pályaválasztásai fogadóórámat. Erről év elején már 

tájékoztattam Önöket. Kérem, hogy előtte jelentkezzenek be a megadott telefonszámon! 

Remélem sikerült segítenem és az információk segítik a tájékozódást a továbbtanulás 

menetében.  

 

                                      Átgondolt döntést kívánok minden családnak. 

                                      Forduljanak hozzám bizalommal! 

 

 

A Győri Móra Szakközépiskola új neve: Győri SZC Sport és Kreatív Technikum 

Haller Iskola új neve: Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző 

Iskola 

 

 

Mosonmagyaróvár, 2020. 11. 03. 

 

Sallainé Félix Alexandra 

pályaválasztási-felelős 


