
Kedves leendő Diákjaink!  

Tisztelt Szülők!  
 

Iskolánkban a középfokú felvételi írásbeli magyar és matematika tantárgyból 2021. január 23-án, 

szombaton 10.00 órakor kezdődik. Kérjük, hogy legalább a kezdés előtt 20 perccel jelenjenek 

meg a tanulók, diákigazolványt vagy személyi igazolványt hozzanak magukkal.  Tollat, ceruzát, 

vonalzót, körzőt és szögmérőt használhatnak a feladatok megoldása során.

 

Tekintettel a járványügyi szabályokra, az idei felvételi eljárás során kerüljük a csoportosulást, mind 

az iskolában, mind pedig annak környékén. Az iskolába való belépéskor a portán kötelező a 

kézfertőtlenítés. A vizsgahelyszínül szolgáló tantermekben (I. II. emelet) a maszk viselése ajánlott, az 

intézmény egyéb közösségi terein kötelező. A tantermekben maximum 10 diák és a felügyelő tanár 

tartózkodik. Terembeosztás a portán, illetve az aulában több helyen ki lesz függesztve. A diákok 

egyedül érkezzenek, szülők nem léphetnek az intézménybe.

Az írásbeli dolgozatokat 2021. január 29-én tekinthetik meg az iskola titkárságán 8.00 és 16.00 óra 

között.

Sok sikert kívánunk mindenkinek!

Tájékoztatás a központi írásbeli vizsga értékelésére vonatkozó észrevételek megtételének 

szabályiról

(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 36. § (3)-(7) bekezdés alapján)

 

• Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, 

az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus 

úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés 

esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó 

kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.  

• A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc 

órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat 

óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy 

napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.  

• Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az 

iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, 

megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az 

észrevételt tevővel.  

• Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, 

ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy 

munkanapon belül megküldi a hivatalnak.  

• A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, 

megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton 

(elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az 

észrevételt tevőnek. 

 


