Tájékoztató a középfokú felvételi eljárás írásbeli vizsgájának lebonyolításáról

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10 óra.
Pótnap (Csak megbetegedés, vagy elrendelt karantén esetén). 2021. január 28. (csütörtök) 14 óra.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin napon 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.
Gyülekezés helye: az iskola udvara (megközelítés a Bihar utcai nagykapun keresztül). Kérjük, hogy a szülők és a
tanulók is viseljenek szájmaszkot! Minden tanuló hozzon magával 2db kék színű tollat, ceruzát, színesceruzát,
radírt, vonalzót és legyen nála a diákigazolványa!
Az egészségügyi hatóságok által javasolt biztonsági intézkedéseknek megfelelően az épületbe történő belépéskor a
csoportosulásokat el kell kerülni, ezért a diákok beléptetése névsor szerinti csoportokban, sávosan az alábbi
időpontokban történik:
9:25–kor: azok a tanulók, akiknek a vezetékneve A - Gy betűvel kezdődik
9:30–kor: azok a tanulók, akiknek a vezetékneve H – P betűvel kezdődik
9:35-kor: azok a tanulók, akiknek a vezetékneve R – Z betűvel kezdődik
A járványügyi előírások miatt sajnos a szülők nem jöhetnek be az iskola épületébe, viszont az időjárás függvényében
lehetőségük lesz arra, hogy a két vizsgarész közötti szünetben találkozhassanak a gyermekeikkel az udvaron. Kérjük,
hogy előzetesen beszéljék meg a diákokkal, hogy a szünet idején itt lesznek-e, vagy csak a vizsga végére jönnek vissza.
Rossz idő esetén a gyerekek a szünetben is az épületben maradnak, felügyeletükről, és a megnyugtatásukról
(amennyiben ez szükséges) az iskola fog gondoskodni.
Belépéskor a diákoknak fertőtlenítik a kezét és megmérik a testhőmérsékletét.
Az épületben felsőbb évfolyamos diákjaink fogják várni a felvételiző tanulókat és segítenek abban, hogy minden kisdiák
eljusson a megfelelő vizsgaterembe.
A vizsgatermekben egymástól 1,5 m távoságra 10 felvételiző diák kerül elhelyezésre.

Az írásbeli vizsga menete:
10:00-tól - 10:45-ig az anyanyelvi írásbeli feladatsor kitöltése
10:45-től – 11:00-ig szünet
11:00-től – 11:45-ig a matematika írásbeli feladatsor kitöltése
A feladatlapokat tollal kell kitölteni, ceruzával csak a rajzokat készítheti a felvételiző diák!
A felvételi feladatlapjai és javítókulcsai megtekinthetők január 23-án 13 órától a www.oktatás.hu honlapon.
A kijavított felvételi dolgozatok megtekinthetők január-29-én, pénteken 7.30-tól - 15.30-ig. A dolgozat javításával
kapcsolatban írásbeli észrevétel tehető február 1-én, hétfőn 16 óráig.
Várunk minden felvételiző tanulót és eredményes felvételi vizsgát kívánunk!
Dr. Lukács Lajos
intézményvezető

