
 

 

 

 

 

A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor  

Általános Iskola és Alapfokú       

Művészeti Iskola  

pályaorientációs munkaterve 

 

2021-2022-es tanév 

 

                                             

 

 
                                                                     Készítette: Turiné Bajzáth Erika 

                                                                                                      intézményvezető-helyettes  

                                               

     

 

 

 

 



A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályaorientációs 

munkaterve 

 

2 
 

 

 

 

A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfe-

lelő pálya, szakma kiválasztását a lehető legszélesebb információnyújtás révén.” (Szilágyi Klára) 

 

Intézményünkben a pályaorientációs tevékenység az iskolai pedagógiai folyamatba ágyazottan 

tanórákon, illetve tanórán kívül osztályfőnökök, szaktanárok és pályaorientációs szakemberek 

közreműködésével valósul meg.  

Célunk, hogy tanulóink a nyolcadik osztály elvégzése után az alkalmazóképes tudás birtokában 

sikeresen tanuljanak tovább a középiskolákban, illetve alkalmasak legyenek az élethosszig tartó 

tanulás stratégiájának elsajátítására, alkalmazására. 

Intézményünkben a pályaorientációs tevékenység megvalósulása két alappilléren alapul: 

 A pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintet-

tel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának 

népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése az EFOP - 3.2.5-17 "Mi 

a pálya" Pályaorientáció a Szolnoki Tankerületi Központban pályázat tartalmi elemei-

nek fenntartása segítségével. 

A pályaorientációs folyamat megvalósulásának lépései: 

1. A „Kíváncsiak Klubja” élménypedagógiai program 2-5. évfolyamon az egész 

napos nevelés keretei között (szakköri formában). Időkerete heti 2 óra/csoport 

vagy havi 1x2 óra legalább 1-1 csoport megalakulásával a 2-3. és a 4-5. évfo-

lyamból. Ez éves szinten 18 óra. 

2. A 72 órás „Kalandozás a pályaorientációs tenger szigetein” program 5-8. évfo-

lyamon, összesen 72 óra időtartamban.  

A 72 óra pályaorientációs foglalkozás során tanulói portfóliók készülnek, ame-

lyek a pályaorientációval kapcsolatos tevékenységeket összegzik, rendszerezik, 

áttekintik. 
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A program megvalósulását, oktatásszervezési megoldását a következő táblázat tartal-

mazza: 

Évfolyam Modul Óraszám Oktatásszervezési 

megoldás 

5.  Bevezetés 

Ráhangolás: 

elemi ismeretek szerzése a pályaorientá-

ció, a pályaválasztás, szakma, foglalko-

zás kifejezésekről 

3 Osztályfőnöki óra, 5. 

évf. 2. félévtől, kötött 

5.  Minden, ami utazás! 

 

9 Osztályfőnöki óra, kö-

tött 1. modul 

5.  Egy Földünk van, vigyázzunk rá! 

 

9 természetismeret óra 

6.  Csak természetesen – csak okosan! 

 

9 technika és életvitel - 

természetismeret 

6.  Szolgáltatások és élmények 

 

7 technika és életvitel 

 

6. 

 

Mi kerül az asztalra? 

 

7 technika és életvitel 

6. 5-6. évfolyam zárása 

A két évfolyam során megismert fog-

lalkozási területek rendszerezése. 

A tanulói portfóliók áttekintése, elren-

dezése. 

 

3 osztályfőnöki óra 

7. Gépek és mi 

 

5 technika és életvitel 

7. Elektronika – robotika – informatika 8 informatika  

8. Jövő(d)be nézz! 

Ebben a modulban összegezzük az is-

mereteket, megnézzük az egyéni elkép-

zeléseiket, jövőbeli pályaválasztásukat, 

a szakmatanulási irányultságukat, az 

ahhoz szükséges kompetenciákat.  

Fontos szerepet kap az önmenedzselés, 

az önismeret is, mely a tanulókhoz leg-

inkább illő pályaválasztást alapozza 

meg. 

 

12 Osztályfőnöki óra 1. 

félév, kötötten utolsó 

modul 

 

3. A 3 lépcsős tanácsadási folyamat megvalósítása 7-8. évfolyamon. Első lépcső-

fok az osztályfőnök, második lépcsőfok szükség esetén a pályaorientációs fele-

lős, harmadik pedig szintén szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat pályaori-

entációs tanácsadást végző szakembere. 
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4. Évente 1 pályaorientációs nap megtartása. 

5. 7-8. évfolyamon 1 tanműhely és 1 vállalatlátogatás évente. 

6. Projektverseny megvalósítása, mely az aulánkban megrendezett kiállítással zá-

rul. 

 

 A másik alappillér az intézményünk által már korábban is alkalmazott, a sikeres pálya-

választást elősegítő tevékenység, amely elsősorban az osztályfőnöki órák keretén belül 

valósul meg a tanév folyamán folyamatosan. 

Ennek elemei: 

 Közös programokon megismertetni a különböző foglalkozási csoportokat és 

szakmákat.  

 Önismereti csoportokat szervezése, azért hogy a pályaválasztás előtt először a 

tanulók önmagukat, saját képességeiket ismerhessék meg. Elengedhetetlen, 

hogy a döntés előtt álló diák ismerje saját képességeit, érdeklődési körét, és a 

munkaerő piaci helyzetet, és ezek figyelembe vételével tűzze ki a célt és válassza 

a számára megfelelő iskolát.  

 A továbbtanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztése minden tanórába 

beépítve jelenik meg. 

 Az önálló tanulás elsajátításának segítése, nemcsak tanórákon, hanem napközi, 

tanulószoba, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások keretén belül is. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetében egyéni fejlesztési tervek 

rögzítése a tanmenetekben, a tanév során megvalósulásuk folyamatos figyelem-

mel kísérése. 
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Éves ütemterv 

Hónap Időpont 
Évfo-

lyam 
Esemény, tevékenység Felelős 

Szeptember  6-8.   „Kalandozás a pályaorientációs tenger 

szigetein” program elindítása, a program 

elemeinek beépítése a tanmenetekbe 

szaktanárok 

  8. Ráhangoló osztályfőnöki óra  

Csoportos beszélgetés a középfokú to-

vábbtanulásról 

osztályfőnökök 

  8. Szülői értekezlet – beiskolázással kap-

csolatos előzetes információk közvetí-

tése, konzultáció a hatályos járványügyi 

rendelkezések figyelembevételével 

 

osztályfőnökök 

pályaorientációs fele-

lős 

intézményvezető-he-

lyettes 

  8. Felvételi előkészítők indítása matematika 

és magyar nyelv tantárgyakból 

szaktanárok 

  8. 2021. szeptember 20. és 2021. október 

11. között a pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák mérése 

intézményvezető-he-

lyettes 

osztályfőnökök 

   A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Peda-

gógiai Szakszolgálat Megyei Pályavá-

lasztási Tanácsadó megkeresése, igény 

benyújtása, illetve az egyéni tanácsadás 

lehetőségéről a szülők tájékoztatása 

intézményvezető-he-

lyettes 

pályaorientációs fele-

lős  

osztályfőnökök 

  8. A POM eredményeinek elemzése, a gye-

rekekkel való közös kiértékelés 

osztályfőnökök 

Október  2-3. 

4-5. 

Kíváncsiak klubja – szakkör elindítása a képzett szaktanárok 

   Az Iparkamarával való kapcsolatfelvétel 

– pályaválasztást segítő előadások, prog-

ramok igénylése 

intézményvezető-he-

lyettes 

pályaorientációs fele-

lős 
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Hónap Időpont 
Évfo-

lyam 
Esemény, tevékenység Felelős 

  7-8. Szakmalabirintus – Szakmák világa ren-

dezvényen való részvétel 

osztályfőnökök 

  5-8. A Nemzeti Pályaorientációs Portállal 

való ismerkedés az osztályfőnöki órák 

keretén belül – a portál lehetőségeinek 

kihasználása 

osztályfőnökök 

napközivezetők 

  8. Pályaorientációs fogadóóra: Egyéni be-

szélgetés SNI és BTMN tanulók szülei-

vel a továbbtanulási elképzelésekről és 

intézményi lehetőségekről, valamint tájé-

koztatásuk a pedagógiai szakszolgálati 

pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásról 

osztályfőnökök 

fejlesztő pedagógu-

sok 

pályaválasztási szak-

ember 

November  8. Pályaválasztási szülői értekezlet – a hatá-

lyos járványügyi rendelkezések betartá-

sával 

intézményvezető-he-

lyettes 

pályaorientációs fele-

lős 

  8. Pályaorientációs csoportfoglalkozások 

osztályfőnöki órák keretében:  

felkészülés a pályaorientációs témájú 

rendezvényekre, foglalkozási alkalmakra, 

illetve azokat követően a tapasztalatok 

megbeszélése, feldolgozása, összegzése 

osztályfőnökök 

  7-8. Üzemlátogatás, vállalatlátogatás (előze-

tes felkészítéssel, osztályfőnöki koordi-

nációval) – a hatályos járványügyi ren-

delkezések figyelembe vételével 

osztályfőnökök 

pályaorientációs fele-

lős 

  8. Egyéni beszélgetés az iskolaválasztásban 

bizonytalan tanulókkal 

osztályfőnökök 

pályaválasztást se-

gítő szakember 

  8. A középiskolák nyílt napjain való részvé-

tel  

osztályfőnökök 

pályaorientációs fele-

lős 

  8. Pályaorientációs osztályfőnöki óra: a 

nyílt napok tapasztalatainak megbeszé-

lése és feldolgozása 

osztályfőnökök 

 2021. 11. 29. 8. A központi felvételire való jelentkezési 

lapok összegyűjtése, áttekintése 

osztályfőnökök 



A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályaorientációs 

munkaterve 

 

7 
 

Hónap Időpont 
Évfo-

lyam 
Esemény, tevékenység Felelős 

pályaorientációs fele-

lős 

December 2021. 12. 03. 8. Jelentkezés a központi felvételire intézményvezető-he-

lyettes 

pályaorientációs fele-

lős 

osztályfőnökök 

iskolatitkár 

  8. Pályaorientációs osztályfőnöki óra: Cso-

portos beszélgetés a központi felvételi 

vizsgáról (vizsgahelyzet, időbeosztási és 

feladat-megoldási stratégia, mentális fel-

készülés, vizsgadrukk szerepe stb). 

osztályfőnökök 

Január 2022. 01. 22. 

10:00 

8. Központi felvételi a középiskolákban osztályfőnökök 

 2022. 01. 27. 

14:00 

8. Központi írásbeli vizsga pótlásának lehe-

tősége 

 

  5. A „Kalandozás a pályaorientációs tenger 

szigetén” program indítása 

osztályfőnökök 

  8. A „Jövődbe nézz” – program zárása osztályfőnökök 

 2022. 02. 08. 8. A felvételi lapok kitöltésének indítása az 

értékelőlapok megérkezése után 

Segítségnyújtás a szülőknek 

osztályfőnökök 

 2022. 02. 15. 8. A felvételi lapok kinyomtatásának határ-

ideje 

osztályfőnökök, is-

kolatitkár 

Február 2022. 02. 18.  A felvételi lapok megküldése – a közép-

fokú felvételi eljárás jelentkezési határ-

ideje 

intézményvezető-he-

lyettes 

pályaorientációs fele-

lős 

 2022. 02. 22-

től 2022. 03. 

11-ig 

8. Szóbeli felvételi vizsgák szaktanárok 

  7. Projektverseny meghirdetése pályaorientációs fele-

lős 
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Hónap Időpont 
Évfo-

lyam 
Esemény, tevékenység Felelős 

Március 2022. 03. 21-

22. 

8. Módosító időszak  intézményvezető-he-

lyettes 

pályaorientációs fele-

lős 

osztályfőnökök 

 2022. 03. 23. 8. A módosító adatlapok megküldése intézményvezető-he-

lyettes 

pályaorientációs fele-

lős 

osztályfőnökök 

  7. Tanműhelylátogatás, vállalatlátogatás – a 

hatályos járványügyi intézkedések betar-

tásával 

osztályfőnökök 

pályaorientációs fele-

lős 

Április 2022. 04. 13. 1-8. Pályaorientációs nap intézményvezető-he-

lyettes 

pályaorientációs fele-

lős 

  7. Projektverseny zárása intézményvezető-he-

lyettes 

pályaválasztási fele-

lős 

 2022. 04. 22. 8. A középfokú felvételik végeredménye osztályfőnökök 

 2022. 04. 29. 8. A középfokú intézmények értesítik a ta-

nulókat a felvételi eljárás eredményéről 

 

  7. Vállalatlátogatás – a hatályos járvány-

ügyi rendelkezések betartásával 

osztályfőnökök 

  5-7. Pályaválasztást segítő önismereti foglal-

kozások szervezése szakember segítségé-

vel 

osztályfőnökök 

iskolapszichológus 

Május 2022. 05. 09. 8. A rendkívüli felvételi eljárás kezdete osztályfőnökök 

  5-7. A SzSzC által tervezett tábor résztvevői-

nek toborzása 

pályaorientációs fele-

lős 

osztályfőnökök 
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Hónap Időpont 
Évfo-

lyam 
Esemény, tevékenység Felelős 

  5-6.  „Kalandozás a pályaorientációs tenger 

szigetein”- program során megismert 

foglalkozási területek rendszerezése, a ta-

nulói portfóliók áttekintése, elrendezése. 

osztályfőnökök 

 

 

A mellékletben található az a tájékoztató a középfokú felvételi eljárásról, amelyet a szülők meg-

kapnak a Krétán keresztül, illetve az intézményünk honlapjára is kikerül, ott is olvasható. 
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Melléklet: 

Továbbtanulással kapcsolatos 

tudnivalók 

                

Főbb időpontok Teendők 
 

2021. november 29. 
 

A központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjának leadási 
határideje az osztályfőnöknek. 

2021. december 03. A tanulók jelentkezésének továbbítása a központi írás-
beli felvételi vizsgára.  

2021. december 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő 
pályázatok benyújtása https://palyazatmene-

dzser.hu/arany-janos-tehetseggondozo-program-2021-
2022/ 
 

2022. január 22. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák.  

2022. január 27. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azoknak, akik 
az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt 
venni. 

2022. február 07. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmé-
nyek értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

Az osztályfőnökök által meghatá-
rozott időpontban. 

Az előzetesen kitöltött jelentkezési lapok leadása az 
osztályfőnököknek. 

2022. február 18. 
 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési la-
pokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok 
első példányát pedig a Hivatalnak. 

2022. február 22-március 11. 
 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében. 

2022. március 16. 
 

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2022. március 21-22. 
 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az ál-
talános iskolában. 

2022. április 29. 
 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a fel-
vételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentke-
zőknek és az általános iskoláknak. 

2022. május 31. 
 

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 
eljárás befejezése a fenntartónál. 

2022. június 22-24. 
 

Beiratkozás a középfokú iskolákba. 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_kiadvany_teljes_2021_2022.pdf 

A fenti link megnyitásával részletes információk olvashatók a továbbtanulással 

kapcsolatosan. 

Az osztályfőnökök folyamatos tájékoztatást nyújtanak, választ adnak minden 

felmerülő kérdésre. 

 

https://palyazatmenedzser.hu/arany-janos-tehetseggondozo-program-2021-2022/
https://palyazatmenedzser.hu/arany-janos-tehetseggondozo-program-2021-2022/
https://palyazatmenedzser.hu/arany-janos-tehetseggondozo-program-2021-2022/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_kiadvany_teljes_2021_2022.pdf

