Írásbeli felvételi vizsga
(második tájékoztató levél)
Tisztelt Szülők!
Kedves Jelentkező Nyolcadikos Tanulók!
Korábbi értesítésünknek megfelelően a központi írásbeli felvételi vizsga megírása előtt
tájékoztatást adunk annak lebonyolításáról.
Ismétlésképpen a vizsgaidőpontok, amelyeket már jól ismernek.
A tanév rendje előírása alapján a központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:
2021. január 23. szombaton 10 óra (érkezni 9.30-ig kell)
Szintén a tanév rendje írja elő a pótló írásbeli időpontját:
2021. január 28. csütörtökön 14 óra (Csak alapos okkal és igazolással kérhető!)
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem
tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem
mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény
igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos
típusú központi írásbeli vizsgát.
Az emberi erőforrások miniszterének egy friss határozata egy második pótló időpontot
határozott meg azok számára, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy
igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső
elháríthatatlan ok folytán nem tudtak az előző két időpont egyikén sem részt venni:
2021. február 5. csütörtökön 14 óra (Csak alapos okkal és igazolással kérhető!)
A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételhez kérelmet kell benyújtani
2021. január 29. napján 16 óráig a vizsgaszervező intézmény vezetőjéhez. Tehát akik hozzánk
jelentkeztek, azoknak ide a mi intézményünkbe kell a kérelmet beadni. A kérelmet a
vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.
A felvételi vizsga napjára vonatkozó tájékoztatás
 A központi felvételi vizsga napján a kezdés időpontja előtt egy félórával kell megérkezni.
Vagyis 2021. január 23-án 9:30-ra várjuk a vizsgázókat.
 Kísérők az épületbe nem jöhetnek be.
 Kérjük, hogy a vizsgán csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló jelenjen meg!
 A bejáratnál hőmérséklet-ellenőrzés történik, és kérjük a kézfertőtlenítők használatát is.
 Szájukat és orrukat eltakaró maszkban érkezzenek, és lehetőleg legyen náluk kisebb
kézfertőtlenítő is.
 A termek, padok, székek fertőtlenítésre kerülnek a vizsga előtt és után is.
 A felvételizők a belépéskor tudják meg, hogy melyik tanteremben fogják írni a
vizsgadolgozatot. Amikor ezt megtudták, az útmutatás szerint a legrövidebb útvonalon és a
lehető leggyorsabban foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.
 Megérkezés után a mobiltelefont kikapcsolt állapotban a táskájukba helyezik, amelyet a
teremben elkülönített asztalra kell kihelyezni. Okosóra semmiképp ne legyen a tanulón!
Javasoljuk a hagyományos karórát, hogy tudja követni az eltelt időt.
 Saját igazoló okmány (személyi igazolvány vagy diákigazolvány) legyen a felvételizőnél, melyet be kell mutatni a teremben felügyelő tanárnak.
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 Tízórait és innivalót hozzanak magukkal a tanulók.
 A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, és a vizsgát szervező intézmény
bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni, kizárólag KÉK (esetleg FEKETE) színű,
nem radírozható tollal, amelyből célszerű két darabot hozni.
 A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő)
kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) csak határozatba foglalt engedéllyel
használható.
 A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete
színű tintával kell elkészíteni.
 Ha a vizsga alatt a vizsgázónak el kell hagynia a termet, engedélyt kér a felügyelőtanártól és
átadja a dolgozatát. A felügyelőtanár a dolgozatra és a jegyzőkönyvre ráírja a távozás és a
visszaérkezés pontos idejét.
 A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, és a vizsga rendjét sem
zavarhatják meg.
 Ha a felügyelőtanár szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az
elvétel pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, olvashatóan aláírja és visszaadja a
vizsgázónak, aki folytathatja a vizsgát. Ezt követően a felügyelőtanár a folyosóügyeletesen
keresztül értesíti a szabálytalanságról az igazgatóhelyettest. A szabálytalanságról készült
jegyzőkönyvre a tanuló véleményét is fel kell vezetni, aki azt aláírja.
 Először a magyar nyelv írásbelire kerül sor 10:00 – 10:45 között. Természetesen, akinek
többletidő lett meghatározva, az annak megfelelően tovább dolgozhat!
 Az ezután következő 15 perces szünetben csak az menjen ki a teremből, akinek a
mellékhelyiségbe kell mennie, hogy minimális legyen a találkozás. A terem szellőztetésre
kerül. Igyon, egyen mindenki!
 A szünet után következik a matematika írásbeli szintén 45 percben (+időhosszabbítás).
 A matematika után, aki leadta a vizsgadolgozatát, az mielőbb hagyja el az épületet!
 Akiknek sikerül január 23-án, esetleg 28-án megírni a központi írásbelit, a javítás után 2021.
január 29-én 8-16 óra között tekintheti meg azt a gimnázium épületében. Erre
vonatkozóan a felvételin kapnak útmutatást a tanulók. Ezt is kérjük pontosan betartani a
fertőzések elkerülése ill. minimálisra csökkentése érdekében!
Kérjük, továbbra is kísérjék figyelemmel a járványhelyzettel kapcsolatos állami
bejelentéseket, illetve a honlapunkon közzétett információkat!
A veszélyhelyzetre tekintettel, hangsúlyozottan kérjük, figyelmesen tartsák be a leírtakat!
Végezetül javasoljuk, hogy a felvételizők a vizsga előtti napon már ne terheljék túl magukat
és éjszaka jól pihenjék ki magukat!
Sikeres felvételit kívánunk minden résztvevőnek!
Kúti László
gimnáziumi igazgatóhelyettes
2021. január 18.
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