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Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsga rendjéről
Írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. 10:00-12:30
Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel, 9:30-kor jelenjen meg az első emelet,
tanterem előtti folyosón.
Írásbeli vizsga helyszíne:
215. tanterem
216. tanterem
217. tanterem
218. tanterem
219. tanterem
A vizsgára feltétlenül hozza magával a személyazonosítására alkalmas igazolványokat diákigazolványt és személyi igazolványt, lakcímkártyát.
Az írásbeli vizsga során 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 rajzeszköz (vonalzó, körző, szögmérő) használható.
Zsebszámológép NEM használható!
Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, 2020.
január 24-én, pénteken 8:00-16:00 között az Iskolatitkárságon megtekintheti, azokról kézzel vagy
elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő
értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról
másolat készíthető.
A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - 2020. január 27. 16:00 írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül
lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2020. február 6-áig
közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden
tanuló 2020. február 6-án, 16:00-ig veheti át az Iskolatitkárságon.
A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánok.
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