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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI MENETÉRŐL
Az idei tanév központi felvételi vizsgáját a járvány miatt az Oktatási Hivatal által meghatározott
eljárásrend szerint bonyolítjuk le.
A legfontosabb tudnivalók:
A központi magyar nyelvi és matematika dolgozatok megírására – személyes megjelenéssel – január
22-én (szombaton) 10.00 és 11.45 között kerül sor.
1. A vizsgához szükséges eszközök
Az írásbeli felvételire a diákok hozzanak magukkal a személyazonosságuk igazolására alkalmas
fényképes igazolványt (diákigazolvány, személyi igazolvány). A dolgozatok megírásához a következő
segédeszközök használhatók: magyar nyelv: kék toll
matematika: kék toll, ábrákhoz ceruza, körző, szögmérő és vonalzó
2. Érkezés az iskola épületébe
Legkésőbb 9.30- ra érkezzenek meg a tanulók.
Az épületben kérjük a járványügyi szabályok betartását! Kísérőknek az iskola várakozási lehetőséget
biztosít, az iskola épületében csak a kijelölt termekben tartózkodhatnak! Autóval érkezők
használhatják az iskola parkolóját, behajtás a Koch László utca felől.
3. Eligazítás – helyek elfoglalása a termekben
A felvételiző diákoknak a belépés után a földszinten történik az eligazítás, ezt követően mindenki
elfoglalja a kijelölt termet. Mindenkinek a legrövidebb úton a számára kijelölt tanterembe kell mennie,
ott a helyét elfoglalnia, amit a vizsga kezdetéig legfeljebb a mosdó használatának idejére hagyhat el.
A vizsga megkezdése előtt legkésőbb 15 perccel mindenkinek el kell foglalnia a helyét a
vizsgateremben.
A vizsgázók a magukkal hozott felszereléseket, táskákat a vizsgatermekbe vigyék be.
Kérjük gondoskodjanak innivalóról és ha szükséges egy kis tízórairól!
6. Vizsga menete
A tantermekben a felügyelő tanárok által kijelölt helyeket foglalják el a felvételiző diákok. Az asztalra
készítsék ki a vizsga ideje alatt szükséges, használható felszereléseket (íróeszközök, vonalzó stb.) ételt,
italt. Az írásbeli kezdete előtt a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni (ténylegesen) és a táskában
elhelyezni. A táskákat a vizsga megkezdése előtt a pad mellé kívülre kell elhelyezni.
A vizsga alatt a vizsgázók egymással nem kommunikálhatnak, egymástól semmilyen eszközt nem
kérhetnek kölcsön.
Vizsga menete: Magyar nyelv 10:00 – 10:45
szünet 10:45 – 11:00
Matematika 11:00 – 11:45
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7. Mosdók használata
A vizsga idején mindenki csak a kijelölt mellékhelyiségeket használhatja!
Kérjük, a mellékhelyiségeket a vizsga előtt, közben és utána is a higiéniai előírásoknak megfelelően
használni.
8. A vizsga befejezése, távozás az iskolából
Az írásbeli vizsga befejezése előtt ellenőrizze mindenki, hogy a feladatlapra felírta-e a nevét.
9. Az írásbeli vizsga napján történő távolmaradás
A vizsgáról távol maradni csak alapos indokkal, orvosi igazolás beadásával lehet. Amennyiben valaki
betegség miatt nem tud részt venni az írásbeli vizsgán, azt legyenek szívesek jelezni legkésőbb a
vizsga napján a pakozdi.eniko@sztistvan.hu címen, ahol adják meg a telefonos elérhetőségüket is.
Az elháríthatatlan okot miatti távolmaradást a vizsganapra a benyújtott kérelemben igazolni kell.
A kérelem benyújtásának határideje január 24. (hétfő) 14.00 óra.
10. Betekintéssel kapcsolatos információk
A kijavított dolgozatokat az iskolában január 28-án kedden lehet megtekinteni 8.00 és 16.00 között.
A betekintésre a vizsgázók lehetőség szerint egyedül érkezzenek. Kérjük, a dolgozatokat fényképezzék
le, majd hagyják el az iskola épületét. A feladatlapokat és a javítókulcsokat az Oktatási Hivatal
honlapján nyilvánosságra hozza. A javítással kapcsolatos észrevételek benyújtására február 10-én
16.00 óráig van lehetőség írásos formában, az iskola portáján leadva, vagy szkennelve (aláírva!) a
pakozdi.eniko@sztistvan.hu címre beküldve.
A betekintéskor adjuk át az értékelő lapokat is.
A felvételivel kapcsolatos kérdésekkel keressék fel honlapunkat vagy iskolánkat.

Jó egészséget és eredményes felkészülést!

