Tájékoztató szülőknek, felvételiző tanulóknak a 2021. január 23-i
központi felvételi vizsga lebonyolításáról

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK!

A 2021. január 23-i felvételi vizsgát a járványügyi előírások betartásával
igyekszünk zökkenőmentesen, a fertőzésveszélyt minimálisra csökkentve
lebonyolítani, ezért a tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:

 2021. január 23-án minden felvételiző tanuló a vizsgák megkezdése előtt
legalább 30 perccel legyen szíves megjelenni! Gyülekező a csatolt
táblázatban található beosztás szerint az iskola 4 bejárata előtt. Kérjük,
hogy minden tanuló a csoportosulást elkerülve a megfelelő bejárat előtt
várakozzon!
 9.20-9.45 perc között a tanulók folyamatosan elfoglalhatják a helyüket a
kijelölt tantermekben, ahol a felügyelő tanár várja őket. Az eligazodást az
épületben a beosztott pedagógiai asszisztensek, takarítók, portások segítik.
A koronavírusveszély miatt SZÜLŐK NEM LÉPHETNEK AZ
ÉPÜLETBE!
 A tanterembe belépve kötelező a kézfertőtlenítés. A felügyelő tanárok az
ültetési rend kialakításánál fokozottan ügyelnek a gyermekeknek
egymástól minél távolabb – minimum 1,5 méter - történő leültetésére.
 Minden felvételiző feltétlenül hozzon magával személyazonosítására
alkalmas fényképes igazolványt (diákigazolványt vagy személyi
igazolványt), íróeszközt!
 A tanulók a személyazonosság igazolására hozott fényképes
igazolványukat a padra helyezik, melyet a felügyelő tanár a személyes
kontaktus elkerülésével ellenőriz.
 A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára
kötelező, a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező. A közösségi
tereken (folyosó, mosdó) a maszk viselése a gyerekeknek is kötelező.
 A vizsgán mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45
perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldanotok, 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.

 A szünetben a gyerekek a helyükön elfogyaszthatják az enni-innivalót, amit
magukkal hoztak. A helyüket csak abban az esetben hagyják el, ha a
mosdóba mennek, akkor se tömegesen! A felügyelő tanár tájékoztatja a
tanulókat a legközelebb található mosdókról!
 A takarítók a vizsga ideje alatt folyamatosan fertőtlenítik az épületet.
 A pótló írásbeli vizsga ideje: 2021. január 28. 14 óra.
 Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait az iskola legkésőbb 2021. február
2-ig beszkennelve, e-mailben küldi meg a jelentkezési lapon megadott emailcímre.
 A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig –
tizenhat óráig – írásban adhatja le.
 A központi írásbeli vizsga eredményéről a középiskola 2021. február 8-ig
a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lap általános iskolába
történő megküldésével vagy beszekennelve e-mailben tájékoztatja a
vizsgázókat.
 A központi írásbeli vizsga letételére az intézménynek második pótnapot
is kell biztosítani 2021. február 5-én 14:00 órakor azon vizsgázóknak, akik
igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek vagy hatósági karantén miatt
nem tudtak részt venni a vizsgán. A második pótnapra vonatkozó kérelmet
január 29-én 16:00 óráig kell benyújtani az iskolában az
intézményvezetőnek címezve.

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!

