
A FELVÉTELIZŐ GYEREKEK SZÜLEINEK

Tisztelt Szülők!

Az Önök korábbi jelentkezése alapján várjuk gyermekeiket az írásbeli vizsgára 2021. 
január 23-án, szombaton délelőtt. Ez egy általános tájékoztató a vizsgáról. A részletes 
tájékoztatót, amely egyben a jelentkezés visszaigazolása, e-mailben küldjük ki 2021. január 
11. és 15. között. (Amennyiben január 15-ig nem kapnak levelet, kérjük, hívjanak minket a 
lenti telefonszámon.)

A vizsgára a kezdési időpontnál (10.00 óra) hamarabb kell megérkezni. A torlódások 
elkerülése végett turnusokban fogjuk beengedni a gyerekeket, 9.15 és 9.45 között. A szülők a 
portáig kísérhetik a gyerekeket. A hőmérőzést és a regisztrációt követően a gyermekeket mi 
kísérjük a terembe, ahol a dolgozatot írják. A járvány miatt idén a szülők nem várhatják meg 
az épületben a felvételi vizsga végét, a gyermekükkel telefonon tarthatják a kapcsolatot a két 
dolgozat közti szünetben. 

A felvételi 10 órakor kezdődik. A tanulók először a magyar nyelvi feladatlapot oldják meg, 
majd 15 perc szünet után a matematika írásbelivel folytatják a vizsgát. Mindkét feladatsor 
elkészítésére 45 perc áll rendelkezésükre, kivéve azokat az tanulókat, akik nevelési tanácsadói
szakértői vélemény alapján munkaidő hosszabbításra jogosultak.  

Tekintettel arra, hogy a vizsgára több iskolából érkeznek diákok, egymás és a tanáraink 
egészségének védelme érdekében kérjük, hogy a gyerekek maszkban írják a dolgozatokat. 
Megértésüket köszönjük.

 Az írásbeli vizsga végeztével a diákokat visszakísérjük a portára. A szülők az épület előtt 
találkozhatnak újra gyermekeikkel, kb. 11.45 és 12.00 között.

Mit kell hozni a vizsgára?

Diákigazolványt vagy személyigazolványt (fényképes igazolványt)

tollat, ceruzát, vonalzót és színes ceruzát. 

Érdemes egy kis csokit, innivalót adni a gyerekeknek, amit a szünetben elfogyaszthatnak.

Mi a teendő, ha beteg a gyerek?

Nagyon kérjük, hogy betegen ne hozzák el a gyermeküket a felvételire. A betegség miatti
gyengébb teljesítményt utólag nem tudjuk korrigálni, és a többi gyermek egészsége is ezt 
kívánja. Az orvosilag igazolt betegek és karanténban lévő gyerekek számára pótló időpontot 
biztosítunk.

Kérjük, hogy a betegség miatti távolmaradásról értesítsék az iskolatitkárt a 

+36 1 317-39-63 telefonszámon.



 Pótló írásbelik időpontjai: 2021. 01. 28. csütörtök, és

2021.02.05. péntek. 

Ezek a pót időpontok kizárólag a betegség, vagy járványügyi megfigyelés miatt, súlyosan 
indokolt esetben vehetők igénybe, orvosi igazolás bemutatásával választhatók. 

A kijavított feladatlapok megtekintéséről várjuk a hivatalos állásfoglalást. Terveink szerint a
szülők 2021. február 1-jén hétfőn 8.00 és 16.00 óra között megtekinthetik a 
gimnáziumban a kijavított dolgozatokat.  A korábbi évek gyakorlata szerint ekkor szoktuk 
átadni az eredményeket igazoló lapokat is. A megtekintés  módjáról a honlapon is 
tájékozódhatnak majd, illetve amint lesz információnk, megkeressük Önöket. 

Felügyelő tanár kollégáim mindent el fognak követni, hogy a gyerekek az idei vizsga alatt is 
biztonságban érezzék magukat. Biztassák gyermekeiket, hogy bizalommal forduljanak 
problémáikkal a felügyelő tanárokhoz!

Üdvözlettel :

Kézdy Edit
intézményvezető

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK AZ ÍRÁSBELI  FELVÉTELI VIZSGÁN

A szülők gyermekeiket csak a portáig kísérhetik.

A bejáratnál kézfertőtlenítést végzünk és hőt mérünk.

Egy teremben legfeljebb 8-9 vizsgázót ültetünk le.

A szünetben alaposan szellőztetünk.

A vizsga teljes ideje alatt minden felnőtt és gyermek maszkot visel. 

A mosdóba nem egyszerre engedjük a gyerekeket.

A mosdókban kézfertőtlenítő-tartalmú szappant találnak a gyerekek. 


