SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM , SZAKGIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
2628 SZOB, ÁRPÁD U. 11.
E-MAIL: szlaszlo.titk@gmail.com
www.lazaristagimnazium.hu

TEL./FAX: 27/370-121

Ikt.sz: ….. /2020.
Szob, 2020. december 14.
Tárgy: Tájékoztatás a központi írásbeli felvételi vizsgáról

Tisztelt Felvételiző Diák!

Ezúton értesítem, hogy a központi írásbeli felvételi vizsga 9. évfolyamra, az általános tantervű
képzésre jelentkezők számára

2021. január 23-án, szombaton 10.00 órakor
kezdődik a szobi Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban,
címünk: 2628 Szob, Árpád u. 11.
Kérjük legalább fél órával korábban jelenjen meg a vizsga helyszínén és személyazonosításra
alkalmas igazolványt (személyi igazolvány, vagy diákigazolvány) feltétlenül hozzon magával!

Az első pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 28. csütörtök 14.00.
(A pótló írásbeli vizsgán azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt
nem jelenhettek meg. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos
típusú központi írásbeli vizsgát.)

A második pótló központi írásbeli felvételi vizsga: 2021. február 5. péntek 14.00.
(Ezen a pótnapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi 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. Az ok megítélésének
mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatásköre. A kérelem

benyújtásának határideje: 2021. január 29. péntek 16.00.)
A központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából központilag készített tesztlapokon
történik. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15
perc szünete áll rendelkezésre. A központi írásbeli vizsga során körző, vonalzó és szögmérő

használható, egyéb segédeszköz nem! A fentebb megjelölt eszközöket a diáknak kell magával
hoznia. A felvételi feladatlapokat kék, vagy fekete színű tollal kell kitölteni. Ceruza csak rajzok
készítésénél használható.
A megfelelő és érvényes szakértői véleménnyel rendelkező tanulók számára egyéb segédeszköz
használata, mentesség az értékelési rendszer egy részlete alól, illetve többlet idő
engedélyezhető. Az engedélyt, az intézmény vezetője a szakértői vélemény és a szülői kérelem
alapján határozat formájában közli az érintettekkel.
A kijavított vizsgadolgozatok megtekintése:
A központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője

2021. február 1-én (hétfő) 8.00-16.00 óra között
a Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban (2628 Szob,
Árpád u. 11.), az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A megtekintéskor lehetséges
az elektronikus másolat készítése is pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal. A biztonsági
intézkedések betartása miatt a dolgozatok fénymásolása csak korlátozottan, térítési díj ellenében
(10 Ft/oldal) lehetséges! Arra kérnénk a vizsgázókat illetve a szülőket, hogy a vírushelyzetre
való tekintettel és egymás egészségének megóvása érdekében, ill. az iskolai járványügyi
rendelkezések és eljárásrend (lsd. www.lazaristagimnazium.hu) betartása mellett, amennyire
csak lehetséges fényképezzenek!
Az intézménybe belépő köteles betartani a COVID-19 kapcsán meghozott EMMI
intézkedéseket! Amennyiben ezeket nem tartja be, az intézmény megtagadja a betekintést és
kiutasítja az intézmény területéről!
A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban
észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap 16.00 óráig adhat le Szent László
Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban (2628 Szob, Árpád u. 11.) Az
észrevételt

elektronikus

formában

is

elküldhetik

az

intézménynek.

(e-mail

cím:

szlaszlo.titk@gmail.com.) Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén
egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje
jogvesztő.
Az értékelő lapok átvétele
A központi írásbeli vizsga eredményéről az intézményünk közvetlenül tájékoztatja a
vizsgázókat. A vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató

aláírásával hitelesített értékelő lapot minden tanulónak, vagy a szülőnek, illetve írásban
meghatalmazott személy részére átadja.
Helyszín: Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (2628 Szob,
Árpád u. 11.)
Időpont:

2021. 02. 09. (kedd) 8.00-16.00
2021. 02. 10. (szerda) 8.00-16.00

A 16/2020. (XII.04.) EMMI határozata a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba
történő felvételi eljárás szabályairól
alapján, a veszélyhelyzetre való tekintettel az értékelő lap, jogszabály alapján hitelesített
példányát a vizsgaszervező intézmény szkennelt formában elektronikus úton is megküldheti a

vizsgázónak.
Ha a központi írásbeli vizsgával kapcsolatban kérdésük van, hívják a 06-27/370-121-es
telefonszámot, vagy írjanak a szlaszlo.titk@gmail.com e-mail címre.
A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánok.
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