A 2021. január 23-i középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgái során
alkalmazott intézményi szabályok
A vizsgák időpontjai:
 Magyar nyelv: 2021. január 23. 10 óra
 Matematika: 2021. január 23. 11 óra
Kérjük, hogy a vizsgázók lehetőség szerint 9:00 és 9:30 között érkezzenek meg a vizsga
helyszínére. Hozzák magukkal a vizsgabehívójukat, egy arcképes igazolványt, valamint a
vizsgán engedélyezett segédeszközöket (toll, vonalzó, körző, szögmérő, ceruza csak
rajzokhoz). Az intézmény területére csak a vizsgázók léphetnek be szájat és orrot eltakaró
maszkban. A vizsgahelyszín épületébe csak a főbejáraton keresztül lehet belépni, ahol
kézfertőtlenítést követően testhőmérséklet mérés történik. A vizsgázók ezt követően
haladéktalanul foglalják el a helyüket a vizsgatermekben (a vizsgabehívó tartalmazza az emelet
és a vizsgaterem számát). A tájékozódást minden szinten táblák és a 9. évfolyamos diákjaink
segítik. A vizsgatermekben az ülésrendet a felügyelőtanárok határozzák meg a 1,5 méteres
távolság biztosításával. A vizsgateremben a maszk használata nem kötelező, de ajánlott. A
vizsgatermet 11:45-ig csak indokolt esetben hagyhatják el a vizsgázók (WC-, mosdóhasználat),
ami a két vizsgarész közötti 15 perces szünetre is vonatkozik. Kérjük, hogy a második
vizsgarész befejezése után minden vizsgázó haladéktalanul hagyja el az intézmény területét.
A járványhelyzetre való tekintettel a vizsgadolgozatok javítására hétfőn kerül sor, így kérjük
a tisztelt szülőket, hogy az eredményekkel kapcsolatos kérdéseikkel a hétvégén ne keressék
intézményünk alkalmazottait. Az előzetes eredményeket várhatóan hétfőn este a honlapon
tesszük közzé. A kijavított feladatlapokat 2021. január 28-án (csütörtökön) 9-17 óráig
tekinthetik meg, és tehetnek észrevételt. A dolgozatok megtekintésének rendjével kapcsolatban
a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
Azok, akik január 23-án nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan
közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán 2021. január 28-án
14 órától pótló felvételit írhatnak.
A központi írásbeli vizsga letételére második pótnapot is biztosítunk, melynek időpontja
2021. február 5. 14 óra. A második pótnapon kizárólag azok a tanulók vehetnek részt, akik
igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek,
továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán a korábbi
időpontokban nem tudtak megjelenni. A második pótnapon való részvételt annál az
intézménynél kell kérelmezni, ahová a tanuló a jelentkezését beadta. A kérelem benyújtásának
határideje 2021. január 29. 16 óra. A kérelmet az intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja
el.

