
Stredná odborná škola pedagogická- Pedagógiai Szakközépiskola 

Komenského 12, 984 18 Lučenec 

 

A  7649 M óvó- és nevelőképzés tanulmányi szak felvételi vizsga követelményei és 

feltételei a 2022/2023 –es tanév 1. évfolyamába jelentkezők számára.  

1. Minden jelentkezőnek tehetségi vizsgát kell tenni zenei-, képzőművészeti-, nyelvi- és 

testnevelésből. 

 

A felvétel kritériuma a pontok összege, ami a következő pontszámokból tevődik 

össze: 

1. A tehetségvizsga eredménye     maximum 240 pont 

 

1.1. Zenei nevelés       min. 20 pont - max. 60 pont 

a) Éneklési készségek -       max. 20 pont 

b) Zenei hallás, zenei emlékezet, képzelőerő, ritmusérzék  max. 20 pont 

c) Hangnem és zenei összhang érzékelése -     max. 20 pont 

 

1.2. Képzőművészeti nevelés                                    min. 20 pont - max. 60 pont                     

a) Rajzolás -         max. 30 pont    

b) Festés -         max. 30 pont   

 

1.3. Nyelvi nevelés                                                       min. 20 pont - max. 60 pont 

a) Választott irodalmi alkotás (vers, mese) előadása fejből -  max. 30 pont 

b) Szövegolvasás és a szöveg befejezése-     max. 30 pont 

Nyelvi nevelés hallássérültek számára            min.20 pont- max. 60 pont 

a) Irodalmi alkotás előadása                                                                max. 20 pont 

b) szövegolvasás                                                                                     max. 20 pont 

c) történet alkotása kisorsolt témára                                                 max. 20 pont 

 

1.4. Testnevelés      min. 20 pont - max. 60 pont      

a) A mozgáskészségek szintje: 

Ingafutás 4 X 10 m -        max. 15 pont 

Távolugrás helyből -        max. 15 pont 

Felülés fekvő helyzetből – hasizom gyakorlat (1 perc) -   max. 15 pont  

b) Mozgáskészségek tesztelése: 

Sportjátékok: röplabda vagy kosárlabda -     max. 15 pont 

 



A felvételizőnek a tehetségvizsga legalább három részéből kell megfelelni 

(tehát min. 20 pontot szerezni), emellett a zenei és a nyelvi nevelést 

teljesíteni kell.         

 

 

 

2. Az alapiskolai jegyek átlaga 

A pontok száma a 8. évfolyam év végi jegyeinek ( ill.a 8. évfolyam 1. féléve, ha a 

tanuló a 2. félévben szóbeli értékelést kapott ) és a 9. évfolyam 1. féléve 

jegyeinek összegéból tevődik össze. 

A kötelező profil és kiegészítő tantárgyakból -  tanítási nyelv, idegen nyelv, 

matematika, történelem, földrajz, fizika, kémia, biológia a következőképpen: 

jegyek 
összege 

pontok jegyek 
összege 

pontok jegyek 
összege 

pontok 

16 99 28 63 40 27 

17 96 29 60 41 24 

18 93 30 57 42 21 

19 90 31 54 43 18 

20 87 32 51 44 15 

21 84 33 48 45 12 

22 81 34 45 46 9 

23 78 35 42 47 6 

24 75 36 39 48 3 

25 72 37 36 48 fölött 0 

26 69 38 33  0 

           27            66 39            30  0 

 

A magyar tanítási nyelvű osztályban a fizika helyett a szlovák nyelv és szlovák 

irodalom érdemjegy lesz figyelembe véve. 

A jelentkező kap 20 pontot, ha ezt a tanulmányi szakot első helyen jelöli meg az 

iskolák között - 1. terminus/ 1. forduló. 

A jelentkező plusz 10 pontot kap, minden egyes félévben elért 1.00 átlagért ( a 

7.osztálytól kezdődően) 

Az a jelentkező, akinek magaviseletből kettese volt- mínusz 20 pontot kap, és 

akinek hármasa- mínusz 50 pont a levonása. 

 

A 7649 M óvó-és nevelőképzés tanulmányi szak 1. évfolyamába azok a tanulók 

nyernek felvételt, akik a nevelés- és oktatásról szóló 245/2008-as sz. törvény 

szerint teljesítik az alábbi feltételeket: 

a) teljesíti a felvételi követelményeket 

b) alacsonyabb szintű középfokú végzettséget ért el a 16 § 3.bek. b pont alapján.  



Megjegyzés: A felvételi vizsga pontszámába a T-9-es eredmények nem játszanak szerepet , 

vagyis a felvétlizőknek tehetségi vizsgán kell bizonyítaniuk alkalmasságukat . Az iskola 

igazgatója sem érvényesíti azt a lehetőséget,  hogy előnyben részesítse azokat a diákokat, 

akik kiemelkedően jó eredményt értek el  /80% / ezen a tesztelésen. 

 

3. A tanulmányi versenyek ( olimpiák) és a versenyek eredményei 

- tanulmányi versenyek (olimpiák) - akkor számolódik be az összértékelésbe, ha 

a tanuló a járási vagy kerületi fordulóban a 8. vagy  9. évfolyamban az 1. – 5. helyen 

végzett -szlovák nyelv, magyar nyelv, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, 

kémia, biológia versenyeken, technikai olimpián és a Pytagoriádán.  

  

1. hely                         40 pont 

2. hely                         35 pont 

3. hely                         30 pont 

4. hely                         25 pont 

5. hely                         20 pont 

A legmagasabb helyezést vesszük figyelembe. 

- sportversenyek, sportteljesítmény a következőképpen számítódik be a végeredménybe: 

                   1.- 3. helyezés: 

                        - járási versenyen              10, 9, 8 pont 

                        - kerületi  versenyen         15, 14, 13 pont 

A legmagasabb helyezést vesszük figyelembe. 

- művészeti versenyek, teljesítmény  a következőképpen számítódik be a végeredménybe: 

                         1.- 3. helyezés: 

                        - járási versenyen                                       10, 9, 8 pont 

                        - kerületi- regionális   versenyen             15, 14, 13 pont 

A legmagasabb helyezést vesszük figyelembe. 

- országos és nemzetközi helyezések  művészeti és sport területen a következőképpen 

számítódik be a végeredménybe: 

1. hely       40 pont 

2. hely       35 pont 

3. hely       30 pont 

  



- A SOŠ PG – Pedagógiai Szakközépiskola Lučenec saját kritériumai:    

- Művészeti iskola elvégzése/látogatása: zenei, képzőművészeti, tánc, irodalmi- 

dramatizációs szakon. 

- Sportklubban, népművészeti együttesben, színjátszócsoportban, tánccsoportban, 

énekkarban való tagság. 

A tagságot bizonyító igazolás (pl.bizonyítvány) bemutatása után a jelentkező 20 pontot 

kap. 

 

II. A kiválasztás kritériumai 

Az elért pontszámok összege alapján kialakul a jelentkezők sorrendje.  

Tanulási zavarokkal, viselkedési zavarokkal, a kommunikációs készségek zavaraival küzdő 

tanulókat nem veszünk fel. Beszédhibás tanuló (kivéve, ha hallássérült) - nem nyerhet 

felvételt. Erről az iskolai logopédus dönt. 

Nem lehet felvenni azokat a jelentkezőket, akik testnevelésből fel vannak mentve.  

A tanuló egészségi állapotáról szóló igazolást a tanuló a tehetségi vizsga napján mutatja 

be az iskola igazgatójának. 

 

A kialakult eredmények alapján az iskola igazgatója nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

névsorát, ami a tanulók számkódját (név nélkül), a megszerzett pontszámot és a sikeres 

vagy sikertelen felvételt tartalmazza.  

 

Azonos pontszám esetén a következők döntenek a felvételről:  

a) A tehetségvizsgán elért magasabb pontszám 

b) a tehetségvizsga egyes tantárgyaiból elért magasabb pontszám a következő 

sorrendben: nyelvi-, zenei-, képzőművészeti- és testnevelés 

c) Az AI-i tanulmányi eredményekért kapott magasabb pontszám 

d) a tanulmányi versenyeken kapott magasabb pontszám 

e) az irodalmi, zenei, képzőművészeti és sportversenyekért kapott magasabb pontszám 

f) A 7. évfolyam év végi jegyeinek alacsonyabb összege    

 

A 7649 M óvó- és nevelőképzés tanulmányi szak két szlovák tanítási nyelvű 1. osztályába az 

iskola igazgatója 46 tanulót, ebből maximum 4 hallássérültet vesz fel. 

A 7649 M óvó- és nevelőképzés tanulmányi szak magyar tanítási nyelvű 1. osztályába az 

iskola igazgatója 24 tanulót, ebből maximum 1 hallássérültet vesz fel. 

A középiskola határozatban értesíti a felvételiző tanulókat a felvételről, valamint 

a beiratkozás helyéről, időpontjáról és módjáról. 

A jelentkezési határidő: 2022.március.20 

 



A felvételi vizsga időpontja: 

1. terminus   2022. május 4. , 5. 

2. terminus- 2022. május 11. 

 

A jelentkezőlaphoz csatolni kell  a diplomok másolatát az olimpiákról és versenyekről. 

További információkért a következő telefonszámokon fordulhatnak az iskola vezetőségéhez:    

            047/ 433 03 11, 0911 132 280- iskolaigazgató 

          047/ 432 18 12, 0911 280 304-  titkárság                                                                                                                                                   

Az iskola web oldala: www.sospglc.sk 

EDUID školy: 100010065 

 

Elfogadva:  az Iskolatanács által 2022. február 16-án 

A Pedagógiai tanács által 2022. január 27-án 

 

 

                                                                                                                          Mgr. Ondrej Nociar v.r. 

                                                                                                                                    iskolaigazgató 

 

 

                        

                     

       

                              

http://www.sospglc.sk/

