TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁVAL
KAPCSOLATOS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEKRŐL
A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:
2016. január 16. (szombat)10:00
Érkezés: 9:30-9:45
Gyülekező: az iskola előterében
Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas
igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.
A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell
tartani. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más
segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete
színű tintával kell elkészíteni.
Az írásbeli felvételi időpontjáról külön értesítést nem küldünk!
A kiértékelt dolgozatok eredményeit (a tanulók oktatási azonosítójával) feltesszük az iskola
honlapjára legkésőbb 2016. január 27-ig, illetve kifüggesztjük az iskola bejáratánál
elhelyezett hirdetőtáblára, de személyesen vagy telefonon is érdeklődhetnek.
A dolgozatok megtekintésére és az értékelő lapok átvételére 2016. január 28-án 8:00-16:00
között van lehetőség, az iskola könyvtárában.
A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2016. január 29.) –
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.
A pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:
2016. január 21. (csütörtök) 14:00
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem
tudtak részt venni. (Orvosi igazolás szükséges!) Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló
csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
A jelentkezési lapok beadási határideje:
2016. február 12. (péntek)

Az írásbeli eredmények és a „hozott pontszámok” alapján a szóbelire behívott tanulók
oktatási azonosítóját és a szóbeli vizsga pontos időpontját 2016. február 17-én tesszük
nyilvánossá.
A szóbeli felvételi vizsga előrelátható időpontja: 2016. február 22-23.
Azon tanulóknak, akiknek komoly szándékuk van iskolánkban továbbtanulni, feltétlenül
ajánljuk az előkészítőkön való térítésmentes részvételt! Kérjük, hogy az iskola titkárságán
telefonon jelezzék részvételi szándékukat! 06-1-203-8932 (112 m.)

A szóbeli felvételire az előkészítők időpontjai (csak 6. osztályosoknak):
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A felvételihez sok sikert kívánunk!

