Tájékoztató az írásbeli és szóbeli vizsgával
kapcsolatban
Készült 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet és az emberi erőforrások minisztere 16/2020.
(XII.04.) EMMI határozata a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő
felvételi eljárás szabályairól szóló határozata alapján

Az írásbeli vizsga









Az írásbeli vizsga ideje 2021. január 23. (szombat) 10.00 óra
A vizsgára legkésőbb 9:30-kor kell megjelenni. A beléptetés az iskolaépület 3
bejáratánál hőmérsékletmérés, kézfertőtlenítés után történik. A diákok a vizsgaterembe
mennek, a szülők – amennyiben igénylik – a kistornateremben várakozhatnak a vizsga
alatt.
A vizsgára arcképes igazolványt (diákigazolvány vagy személyi igazolvány)
feltétlenül hozni kell!
A postai úton kézhez kapott vizsgára hívó lapot is hozni kell.
Az írásbeli vizsgák időpontja:
10:00 – 10.45 Anyanyelv írásbeli
10.45 - 11.00 Szünet
11:00 – 11:45 Matematika írásbeli
Egészségvédelmi előírások:
A vizsgatermekben maximum 10 főt osztunk be. A védőmaszk viselése a vizsgázók
számára nem kötelező, a felügyelő tanár számára igen. Kézfertőtlenítésre van lehetőség
a folyosókon és a termekben is. A folyosókon mindenki számára kötelező a védőmaszk
viselése.
Az írásbeli vizsga ideje alatt a járványügyi előírások betartásával a szülők
várakozhatnak a kistornateremben, a kézfertőtlenítés, a védőmaszk viselése és a
távolságtartás kötelező.
Pótló írásbeli vizsga ideje 2021. január 28. (csütörtök) 14:00 óra
Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, aki az előző írásbelin alapos ok
(betegség, hatósági karantén) miatt nem tudtak részt venni. Orvosi igazolást /
határozatot hozni kell!



Második pótló vizsga ideje: 2021. február 5. (péntek) 14:00 óra
A második pótnapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik
igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvednek, 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 egyéb rendkívüli, a vizsgázó
önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésnek mérlegelési jogköre a
vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételre irányuló kérelmet 2021.
január 29. 16:00 óráig kell benyújtani postai úton vagy szkennelve a
titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu e-mail címre küldve. A kérelmet az iskola
vezetője saját hatáskörében bírálja el.


Vizsgaismétlésre nincs mód.

Megtekintés










A javítás központi javítókulcs alapján történik, amely megtekinthető a www.oktatas.hu
honlapon 2021. január 23-án 13 órától.
Tantárgyanként maximum 50 pont szerezhető.
A kijavított dolgozatok megtekinthetők 2021. január 28-án, 8.00-16.00 óra iskolánk
természettudományos laborjában a földszinten. Észrevételt a kijavított
vizsgadolgozatokkal kapcsolatban 2021. január 29. 16.00 óráig tehet a vizsgázó a
vizsgaszervező intézményben.
A megtekintésre űrlapon lehet jelentkezni, amely felület 2021. január 23-tól lesz
elérhető az iskola honlapján. (www.ajg.hu) A megtekintést két teremben szervezzük
párhuzamosan. A csoportosulás lekerülése miatt egy időpontban összesen 3-3 vizsgázó
és kísérője tartózkodhat a teremben.
Aki az első pótló időpontban írta meg az írásbelit, a kijavított feladatlapokat 2021.
január 29-én 8.00-16.00 óra között tekintheti meg a 112. teremben. Itt nem kell külön
jelentkezni a megtekintésre.
Aki a második pótnapon írta meg a felvételit, a kijavított feladatlapokat 2021. február
10-én 8.00-16.00 óra között tekintheti meg a 112. teremben. Itt nem kell külön
jelentkezni a megtekintésre. A vizsgázó a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos
észrevételeit 2021. február 11. 16.00 óráig nyújthatja be a vizsgaszervező
intézményhez. A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának
helye nincs. A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézmény 2021. február 15ig bírálja el.

Észrevételezés és fellebbezési lehetőség
A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által
meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról
kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag
a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt
tehet.
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 észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet
igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A
fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján,
valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az
iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában,
megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban
közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is
fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés
kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak
címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén
fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt
igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal
együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben
elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel
benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával,
valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és
elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos
jogorvoslati jogát.

Értékelő lapok



A megtekintés napján az értékelőlapok személyesen átvehetők.
Az át nem vett értékelőlapokat 2021. február 8-ig postázzuk. Az eredetit őrizzék meg
és annyi példányban fénymásolják, ahány intézménybe jelentkezni kíván a tanuló.

Jelentkezés a középiskolába






A középiskolákba jelentkezés határideje 2021. február 19.
A tanulói adatlap első példánya a Felvételi Központba kerül, ez tartalmazza a
középiskolák, és a megjelölt csoportok sorrendjét.
A jelentkezési lapok (annyit kell kitölteni, ahány intézménybe jelentkezik a tanuló) a
középiskolákba kerülnek.
A tanulói adatlap és a jelentkezési lapok kitöltésében az általános iskola segítséget nyújt,
azokat postázza, de szülői aláírás szükséges.
Aki intézményünkbe jelentkezik, kérjük, csatolja jelentkezési lapjához az írásbeli vizsga
értékelő lapjának másolatát, amennyiben felvételi vizsgát tett.

Szóbeli felvételi meghallgatás



Intézményünk a szóbeli meghallgatást 2021. február 24-25-26-án tartja. A
meghallgatás mindhárom napon 12.30-kor fog kezdődni.
A szóbeli vizsgák beosztásáról írásbeli értesítést nem küldünk. A honlapunkon tesszük
közzé a pontos beosztást. A szóbeli eredményeket 2021. március 1-én tesszük közzé
honlapunkon.

Sok sikert kívánunk a felvételihez!
az AJG tantestülete

