Tájékoztató a központi írásbeli felvételi
vizsgáról
A központi írásbeli felvételi vizsga 2021. január 23-án 10:00 órakor kezdődik.
A tanulóknak 9:30-ra kell jönniük, a későket 10:00 óra után nem engedhetjük be a
terembe!
Minden hozzánk jelentkező vizsgázónak postai tértivevényes levélben értesítést
küldünk! Kérjük, hogy ezt a levelet vegyék át és a tanuló a vizsga napján ezt és a
levélben foglaltakat (személyazonosítására alkalmas fényképes igazolványt –
diákigazolványt, útlevelet vagy személyi igazolványt –, íróeszközt, körzőt, vonalzót)
hozza magával!
Az írásbeli vizsgán a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy
fekete
színű
tollal
kell
elkészíteni.
Hibajavítót
használni
tilos!
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez vonalzón, körzőn és szögmérőn kívül más
segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható, kivéve ha tanulási probléma
esetén a szülő kérésére, érvényes szakértői vélemény alapján az igazgató
határozatban ezt előzőleg engedélyezte.
A vizsga nyugalmának biztosítása érdekében és a járványhelyzet miatt a kísérő
szülők a vizsga ideje alatt nem tartózkodhatnak az iskolában. A tanulóknak az
épületben maszkot kell viselniük és rendszeresen fertőtleníteni kell a kezüket. A
szükséges kézfertőtlenítő minden vizsgateremben rendelkezésre áll.
A meghatározó jogszabályok alapján „az írásbeli vizsga kijavított dolgozatait a
vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által
meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton
másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő
értékelés esetén – észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő
első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel
benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási
kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.”

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a dolgozatokat két szaktanár javítja és értékeli.
A megtekintés időpontja és helyszíne: 2021. február 1. 8:00-16:00.
A járványveszély miatt, a csoportosulások elkerülése érdekében erre a napra negyed
órás időközönkénti időpontokat osztunk ki. A tanuló a számára kijelölt időpontról a
központi írásbeli vizsga napján írásbeli értesítést kap.
Kérjük a Szülőket, hogy a megtekintésre kijelölt időpontjukra pontosan érkezzenek
és ha szükségesnek találják, a telefonjuk segítségével készítsenek felvételt a
dolgozatról. Fénymásolatot nem áll módunkban készíteni.
Kérjük továbbá, hogy a kijelölt 15 perces idősávot – annak érdekében, hogy minden
érintett élhessen a megtekintés lehetőségével – szíveskedjenek betartani!
Az értékelő lapokat postán küldjük ki a jelentkezési lapon megadott címre
tértivevényes levélben.
Amennyiben a tanuló az írásbeli vizsgán önhibáján kívül nem tud részt venni (pl.
megbetegszik), az iskola előzetes telefonon történő értesítése mellett (+36/1/2900642) az igazgatónak címzett kérvény és igazolás benyújtása után a jogszabály által
meghatározott napon, 2021. január 28-án 14 órakor pótolhatja azt.
A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk.

