Írásbeli felvételi vizsga (2021. január 23. szombat)
A jelenlegi járványügyi helyzet miatti változások:
A járványügyi szabályok betartása miatt a központi írásbeli felvételi vizsga két helyszínen fog zajlani
az iskola: „A”

épületében: Holló László stny. 6.sz. (fő épület) és „B”
épületében: Angyalföld tér 7. sz.


Kísérő szülők nem tartózkodhatnak az iskola épületében, és nem csoportosulhatnak az épületek
előtt sem.
 Kérjük, hogy mindenki – az írásbeli vizsga megkezdése előtt – honlapunkon tájékozódjon
arról, hogy melyik épület, melyik tantermében kell megjelennie.
 Belépéskor kötelező a testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés.
 Az arcmaszk használata közösségi terekben mindenki számára kötelező.
 A termekben a védőmaszk viselése a vizsgázóknak ajánlott, de nem kötelező.
 A vizsgázók az épületben nem csoportosulhatnak.
 Kérjük, hogy a vizsgázók a legrövidebb idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a
vizsgateremben.
 A vizsga egész ideje alatt kötelező a 1,5 m-es védőtávolságot megtartani.
 Csoportosulás, sorállás nem alakulhat ki a két vizsga közötti szünetben sem.
 Az iskola épülete a szünetben nem hagyható el.
Gimnáziumunk 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz központi írásbeli vizsgát szervez, mely országosan
egy adott időpontban kerül megrendezésre (2021. január 23. 10 óra). A központi írásbeli vizsgát szervező
iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni, ezért a felvételizők erről külön postai
értesítést nem kapnak. A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy a vizsgázók a
tantermekben foglalják el helyeiket 09:15 és 09:30 között.
A vizsgázók beosztása megtekinthető az iskola honlapján, illetve az írásbeli vizsga napján a tantermek
ajtajára kifüggesztve. A vizsga 2 X 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet
lesz.
A központi írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök:
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával
kell elkészíteni.
Magyar nyelv
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
Matematika
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz
(pl. zsebszámológép) nem használható.
Az írásbeli felvételivel kapcsolatban, - kérelem alapján, melyhez csatolandó a szakértői vélemény - a
törvényi előírásoknak megfelelő kedvezményeket az érintettek a részükre kiküldött határozatoknak
megfelelően érvényesíthetik.
Amit feltétlenül hozzatok magatokkal:
Személyazonosításra alkalmas igazolvány (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), toll, körző, vonalzó
(semmiféle segédeszköz pl. számológép nem használható).

A központi írásbeli felvételi vizsga rendje és időbeosztása:
09,15-09,30-ig

A vizsgázók a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a
vizsgatermekben.

09,30-09,40-ig

Az intézmény vezetője iskolarádión keresztül tájékoztatót tart a
vizsgázóknak.

9,40-10,00-ig

Adminisztrációs ügyek.
(szükséges iratok: személyi igazolvány, vagy diákigazolvány)

10,00-10,45-ig

Magyar írásbeli felvételi

10,45-11,00-ig

Sz ü n e t

11,00-11,45-ig

Matematika írásbeli felvételi

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási- értékelési útmutatói - előreláthatólag - 2021. január 23-án 13.00
órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.
Jó felkészülést és eredményes felvételi vizsgát kívánunk!

Pótló írásbeli vizsga:

I.

Pótfelvételi időpontja: 2021. január 28. (csütörtök) 14 óra.

Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik:




az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni
és erről igazolást hoznak,
valamint fentiekről - e-mailben- iskolánkat tájékoztatják, iskolánkkal előzetesen egyeztetnek.
E-mail címünk: mfg@medgyessy-debr.edu.hu

___________________________________________________________________________

II.

Pótfelvételi időpontja: 2021. február 05. (péntek) 14 óra

A központi írásbeli vizsga második pótnapján - kérelemre - azok a vizsgázók vehetnek részt, akik:




igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek,
vagy igazoltan hatósági karanténba kerültek,
továbbá egyéb, rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje
szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú intézménynél kell a
jelentkezőnek kérelmeznie, ahová a jelentkezését eredetileg beadta.
A kérelem benyújtásának határideje: 2021. január 29. 16 óráig.

A felvételi eredményt közlő értékelő lap átvétele,
a kijavított dolgozatok megtekintése:
Ideje: 2021. január 28. (csütörtök) 08:00-16:00-ig
Figyelem!
A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az értékelő lap átvételekor, illetve a dolgozat
megtekintése esetén kérjük az alábbiak betartását:


az orrot és szájat eltakaró arcmaszk használata



kihelyezett kézfertőtlenítő használata



távolságtartás



Az értékelő lap átvételéhez, illetve a dolgozat megtekintéséhez egy személy jelenléte
megengedett.

A vizsgázó vagy gondviselője - személyazonosság igazolása után - 2021. január 28-án (csütörtökön) 816 óráig az „A” épület (Holló László stny. 6.) aulájában veheti át az értékelő lapot (egy példányban),
melyet az általános iskolában kell leadni.

A dolgozat megtekintése nem kötelező, de igény esetén - az értékelő lap átvétel után - lehetőséget
biztosítunk rá, melyhez kérni fogjuk a vizsgaterem számát.
Fontos! A dolgozatot csak a fotózás idejére lehet átvenni, utána azonnal el kell hagyni a megtekintés
helyszínét. Fénymásolásra nem lesz lehetőség.

Értékelő lap átvétele:
Ideje: 2021.01.28. (csütörtök) 08:00-16:00-ig
Helye: „A” épület, földszint, aula
Az értékelőlapot csak a dolgozat írója, vagy gondviselője veheti át személyazonosság ellenőrzése
után.
Megbízott személy (pl.: testvér) csak írásos meghatalmazással, (két tanú aláírása szükséges)
személyazonosság ellenőrzése után veheti át az értékelő lapot.

A kijavított dolgozat megtekintése:
Ideje: 2021.01.28. (csütörtök) 08:00-16:00-ig
Az értékelő lap átvétele után - igény esetén – lehetőséget biztosítunk a kijavított dolgozatok
megtekintésére.
A vizsgaterembe történő beosztás szerint fogjuk meghatározni a dolgozat megtekintésének
helyszínét. Ezért fontos, hogy a vizsgázó melyik épület, melyik tantermében írta meg a
dolgozatot.

A dolgozatokok

megtekintésének

helyei

(Medgyessy

Ferenc Gimnázium, Művészeti

Szakgimnázium és Technikum, Holló László stny. 6.sz. tornatermében három csoportba osztva:
1. csoportba tartozó tanulók:


akik az „A”épület földszinti tantermeiben, illetve az



„A” épület II. emelet 10,11,12,13-as tantermeiben írták meg a dolgozatot.

2. csoportba tartozó tanulók:


akik az „A” épület I. emeleti tantermeiben, illetve az



„A” épület II. emelet 15,16,17,224-es tantermeiben írták meg a dolgozatot.

3. csoportba tartozó tanulók:


az összes olyan tanuló, aki a „B” épületben írta meg a dolgozatot.

A dolgozat megtekintésének módja:


Lehetőséget biztosítunk a dolgozatok laponkénti lefényképezésére, (digitális fényképezőgép
használata engedélyezett),



majd ezt követően azonnal el kell hagyni a betekintés helyszínét.



Fénymásolásra nem lesz lehetőség.

F e l l e b b e z é s:
2021. január 29. (péntek) 16 óráig, helye: „A” épület Holló László stny. 6.sz.
A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést
követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le az alábbi – honlapunkról - letölthető
formanyomtatványok kitöltésével:
1.) Az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére vonatkozólag a Tanulói észrevétel elnevezésű
formanyomtatvány kitöltésével:

Tanulói észrevétel
2.) Az iskola által hozott döntés ellen a Fellebbezés az iskola által hozott döntés ellen formanyomtatvány
kitöltésével.

Fellebbezés az iskola által hozott döntés ellen

A kitöltött formanyomtatványok személyes átadás-átvételére csak előzetes telefonos időpont egyeztetést követően
történhet. (Tel.: 06303097701, vagy 0652/413326/12-es mellék)

Beküldhető e-mailben (mfg@medgyessy-debr.edu.hu) – szkennelt- formában is.

