Tudnivalók a központi írásbeli felvételi vizsgáról
A központi írásbeli felvételi vizsgákat január 23-án, szombaton tartjuk.
Az írásbeli vizsga lebonyolításáról:
10 órától először a magyar, majd 15 perc szünet után 11 órától a matematika feladatsort
írják meg a jelentkezők. Mindkét feladatsor megoldására 45 perc áll rendelkezésre. A
terembeosztás a honlapon már elérhető illetve reggel az iskola kapujára és a termekre is ki
lesz függesztve. Kérjük, hogy a szükséges adminisztrációs teendők nyugodt elvégzése
érdekében minden vizsgázó 9:45-ig érkezzen meg a vizsga helyszínére. Az iskola épületét 9
órakor nyitjuk ki.
A dolgozatokat kék vagy fekete tollal kell megírni. Segédeszközként vonalzó, körző és
szögmérő használható, számológép viszont nem.
Kérjük, hogy a vizsgázók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt
(személyi igazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet).
A járványhelyzet miatt bevezetett biztonsági intézkedések:
1) A kedves Szülők idén csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermekeiket.
2) Az épületek bejáratánál testhőmérséklet-mérés történik.
3) Kérjük a felvételizőket, hogy használják a bejáratnál és az épületben kihelyezett
kézfertőtlenítőket.
4) Kérjük, hogy a felvételizők csoportosulás nélkül azonnal menjenek a vizsgatermükbe.
5) Egy-egy terembe legfeljebb 10 vizsgázót osztottunk be, a védőtávolság minimum 1,5 méter
lesz.
6) Az írásbeli vizsga ideje alatt a védőmaszk viselete erősen ajánlott.
7) Az épületben való közlekedéskor a maszkhasználat kötelező. A vizsgateremben a
vizsgázók levehetik a maszkot.
8) Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga végeztével azonnal és csoportosulás nélkül hagyják el
az épületet.
9) Minden vizsgateremben felügyelőtanár gondoskodik a csoportosulások elkerüléséről, a
személyazonosság, az ülésrend és a használható segédeszközök ellenőrzéséről, a tanulók
tájékoztatásáról és a dolgozatok megíratásáról. A felügyelőtanárok számára a védőmaszk
használata kötelező.
A hatósági karanténban lévő vagy tüneteket mutató tanulók felvételi vizsgájáról:
Ha a felvételiző a vizsga napján hatósági karanténban van, vagy a vizsga reggelén tüneteket
mutat, kérjük, hogy semmiképpen ne induljon el a felvételi vizsgára. Ebben az esetben jelzést
kérünk a távolmaradás tényéről emailen (molnar.ildiko@sziirfig.hu vagy telefonon:
igazgatóh.: +36 26-785193).
Azok a jelentkezők, akik a január 23-i vizsgán – igazoltan – önhibájukon kívül nem tudtak
megjelenni, elsősorban a január 28-án (csütörtökön) 14:00 órakor kezdődő pótfelvételi
vizsgán vehetnek részt.
A járványhelyzetre tekintettel idén egy második pótnapot is biztosítunk mindazok részére,
akik igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba
kerültek, vagy egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt sem a rendes
vizsgán, sem az első pótnapon nem tudtak megjelenni.

Ennek időpontja: 2021. február 5. 14:00. (Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső
elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének
hatáskörébe tartozik.)
A második pótnapon való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a
jelentkezőnek kérelmeznie, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának
határideje január 29-e (péntek) 16 óra.
A kijavított dolgozatok megtekintéséről:
A járványhelyzet miatt a kijavított dolgozatokat idén nem személyesen lehet megtekinteni.
Iskolánk tanulói lefotózhatják és úgy vihetik el a kijavított dolgozatokat, a többieknek a
beszkennelt dolgozatot emailben fogjuk elküldeni az írásbeli vizsga jelentkezési lapján
megadott emailcímre. Kérjük, hogy amennyiben a jelentkezési lapon nem adtak meg
emailcímet, akkor ezt pótolják a molnar.ildiko@sziirfig.hu email címen. A kijavított
dolgozatokat legkésőbb 2021.január 29-ig küldjük meg.
A kijavított dolgozatokkal kapcsolatban írásbeli észrevételt a dolgozat megtekintését követő
első munkanap, azaz 2021. február 1.16:00-ig (január 28. pótdolgozat esetén február 5. 16:00
– ig, a február 5-én megírt pótdolgozat esetén február 11. 16:00-ig) lehet megtenni. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
Az értékelőlapokat 2021. február 8-ig iskolánk tanulóinak személyes, a többieknek szkennelt
formában adjuk át.
A tanulási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiai szakszolgálat
szakvéleménye alapján igazgatói határozatban kaptak mentességet. A határozatokat –melyben
minden tájékoztatás szerepel a mentesítésről– ajánlott küldeményként postáztuk
decemberben. Ha valakihez mégsem jutott el a határozat írásos változata, kérjük, keressen
minket január 15-ig telefonon, e-mailben. Ezen gyerekeknek az írásbeli központi vizsga
alkalmával külön termeket biztosítunk a zavartalan munkakörülmények megteremtése
érdekében.

Minden felvételizőnek sok sikert kívánunk!

az iskola vezetősége

