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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOSAN
1. A központi írásbeli vizsgák időpontjai:

2022. január 22. 10:00 Magyar nyelv
2022. január 22. 11:00 Matematika

2. Pótló írásbeli vizsgák időpontjai:

2022. január 27. 14:00 Magyar nyelv
2022.január 27. 15:00 Matematika

3. Második pótnap:

2022. február 4. 14:00 Magyar nyelv
2022. február 4. 15:00 Matematika

Ezen a második pótnapon kérelem megírásával lehet részt venni. Kizárólag azok vehetnek
részt, akik a központi írásbelin vagy a pótló írásbeli vizsgán nem tudtak részt venni. (Pl.
igazoltan COVID19 fertőzésben szenvedtek, igazoltan hatósági házi karanténba kerültek,
egyéb önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt.)
A második pótnapon való részvételt annál a középiskolánál kell kérni, ahová a jelentkezést
eredetileg beadta. Határidő: 2022. január 28. 16.00
4. A vizsga lebonyolítása:
 A tanuló a vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg a Fáy András
Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium aulájában (a vizsgának megfelelő
öltözékben). A vizsgára feltétlenül hozza magával: diákigazolványát vagy személyi
igazolványát!
 Az épületbe való belépésre az egészségügyi előírások érvényesek
 Az épületbe csak a vizsgázó diákok léphetnek be
 Belépéskor testhőmérséklet mérése és kézfertőtlenítés történik
 Maszk viselése kötelező
 A vizsgázóknak a belépés után a kijelölt vizsgaterembe kell menniük
5. Előírások a vizsgateremben:
 Egy teremben max. 10 fő vizsgázik.
 A felügyelő tanár ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát, a használható eszközöket,
ismerteti a nap lebonyolítását, aláíratja a jelenléti ívet.
 Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb
írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Ezeket hozni kell
magával a tanulóknak.
 A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 A matematika feladatlapok kitöltéséhez a rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő)
kívül más segédeszköz nem használható (pl. zsebszámológép). Az eszközökről a
tanulóknak kell gondoskodniuk.
 Az SNI-s, BTMN-es tanulók a szakértői véleményben foglaltak alapján jogosultak
kedvezményekre. (Ezeket korábban már kérni kellett az intézmény igazgatójától.)
 Védőmaszk viselése a tantermekben kötelező.
 A vizsgadolgozat beadásakor kerülni kell a csoportosulást.
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A két írásbeli közötti szünetben a termet alaposan ki kell szellőztetni, a tanulók
kerüljék a csoportosulást.
A tanulóknak a vizsga befejezését követően el kell hagyni az épületet.

6. A dolgozatok megtekintésének helyszínei és időpontjai:
 Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium
2022. január 31. 8:00-16:00 földszint 2. tanterem
 Pótnapon írt dolgozatok megtekintése: 2022. február 1. 8:00-16:00
 A második pótnapon írt dolgozatok megtekintése 2022. február 8. 8:00-16:00
Az írásbeli vizsga kijavított, értékelt 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 javításiértékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az
iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját dolgozatáról másolatot
kell készíteni.
A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16:00 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.
Kérjük, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében a megtekintésekor az alábbi ütemezést
kövessék! A beosztás a vezetéknevek kezdőbetűit vette figyelembe.
Vezetéknév
Tanterem
Időpont
kezdőbetűje
T2
8:00-9:00
A-Cs
T2
9:00-10:00
D-G
T2
10:00-11:00
Gy-I
T2
11:00-12:00
J-K
T2
12:00-13:00
L-M
T2
13:00-14:00
N-P
T2
14:00-15:00
R-Sz
T2
15:00-16:00
T-Zs
A dolgozatok javítását követően az iskola honlapján az oktatási azonosító vagy a jelige
alapján nyilvánosságra hozzuk az elért eredményeket. Megértésüket kérjük, hogy telefonon
tájékoztatást nem tudunk adni.
Kérjük a kedves szülőket, hogy fokozottan figyeljenek a járványügyi előírások betartására.
Ezért az írásbeli ideje alatt kerüljék a csoportosulást az iskola épülete előtt. Ez közös
érdekünk, megértésüket köszönjük.
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