Tájékoztató a központi felvételivel kapcsolatban
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
2022. január 22-én minden felvételiző tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30
perccel – legkésőbb 9.30-ig - legyen szíves megjelenni. A felvételi vizsga
helyszínéül szolgáló tantermek megközelítésénél az iskola valamennyi bejáratát
igénybe vesszük, ezért a gyülekezés helyéről a tanulók a felvételi vizsgát
megelőző napokban a honlapról tájékozódhatnak. Minden tanuló feltétlenül
hozzon magával személyazonosítására alkalmas igazolványt (diákigazolványt
vagy személyi igazolványt)! A koronavírus miatt kialakult helyzetben a szülők
az iskola épületébe nem léphetnek be, és kérjük, hogy a tanulók is tartsák be a
járványügyi intézkedéseket, vagyis viseljenek maszkot és ne csoportosuljanak!
A vizsgán mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc
alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldani, a két rész között 15 perc szünet
lesz.
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék
vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző,
szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
Azok a tanulók, akik az írásbelin alapos ok miatt nem tudnak részt venni, pótló
írásbeli vizsgát 2022. január 27-én 14 órától tehetnek. A hiányzás okáról
igazolást kell benyújtani.
Azoknak a tanulóknak, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy
igazoltan hatósági karanténba kerültek, vagy egyéb rendkívüli, önhibájukon
kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem 2022. január 22-én (a központi felvételin),
sem január 27-én (a pótfelvételin) nem tudtak megjelenni, 2022. február 4-én 14
órakor második felvételi pótnapot biztosítunk. Az ezen a vizsgán való részvétel
feltétele, hogy a szülőnek kérelmet kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani
2022. január 28-án 16 óráig. Az „egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső
elháríthatatlan ok” megítélése az intézményvezető jogköre.
Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a szülők 2022. január 30-ig e-mailben
kapják meg.

A javítási útmutató előírásaitól eltérő javítás esetén a vizsgázó észrevételeit az
iskola honlapjáról letölthető észrevételi lapon a megtekintést követő első
munkanap (2022. január 31.) végéig – tizenhat óráig az iskola portáján vagy emailben adhatja le.
A központi írásbeli vizsga eredményéről a középiskola 2022. február 7-ig a vizsga
részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapon tájékoztatja a vizsgázókat,
melyeket
 több, az adott iskolából jelentkező tanuló esetén az iskolákba, illetve
 ahonnan csak 1-1- tanuló jelentkezett, ott a tanuló lakására küldünk ki.
A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói a vizsga napján 13
órától megtalálhatók a www.oktatas.hu honlapon.
Minden információ a felvételi vizsgával kapcsolatban megtalálható:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras
_informacioi
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/30_2021_EM
MI_hatarozat.pdf

Minden felvételiző tanulónak sok sikert kívánunk!

Az intézmény vezetése

