Tájékoztatás a központi írásbeli felvételivel kapcsolatban
2021. január 23. szombat
Tisztelt Szülők! Kedves Felvételizők!
A központi írásbeli felvételi 2021. január 23 -án szombaton 10:00-kor kezdődik. Kérünk
mindenkit, hogy legkésőbb 9:30-ig érkezzen meg!
A tanuló hozzon magával:

- SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS IGAZOLVÁNYT
(diákigazolvány vagy személyigazolvány),
-

íróeszközt (toll, ceruza),

-

vonalzót, körzőt,

-

célszerű: enni-, innivalót,

-

maszkot (közlekedés során használata kötelező).

A felvételi vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl.
számológép, mobiltelefon) nem használható (kivéve, akiknek ilyen határozatuk van). A
felvételi feladatlapokat kék vagy fekete tintával kell kitölteni.
Az iskolába 9:00 órától KIZÁRÓLAG a felvételiző tanulók léphetnek be.
Három kapunk lesz nyitva, kettő a Hatvani úton, egy a Kartali úton.
A hőmérőzést követően a tanulók a kijelölt tantermekben foglalhatják el helyeiket. A maszk
viselete mindeközben kötelező (csak a vizsga ideje alatt nem kötelező a használata).
A szülők várakozását, az előző évektől eltérően, a veszélyhelyzetre való tekintettel nem
tudjuk megoldani az iskola területén.
Az írásbelire külön postai értesítést nem küldünk!
A vizsga menete:
A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.
Először a magyar nyelv majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók.
9.30-ig

A tanulók a tantermek előtt megjelennek a földszinten található kiírás szerint.

9.30-9.50:

Adminisztráció, ülésrend kialakítása, a tanulók elfoglalják helyüket.

10.00-10.45: Magyar nyelv feladatlap kitöltése.
10.45-11.00:

Szünet.

11.00-11.45:

Matematika feladatlap kitöltése.

A kiértékelt feladatlapok megtekintése:
A központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgozatait) a vizsgázó és szülője az
igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében
megtekintheti. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegíti, ha a vizsgázó a
vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.
A megtekintés helyszíne és időpontja:
A MEGTEKINTÉS HELYSZÍNE A MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA

Iskola könyvtára

2021-01-29 (péntek)
07:30-15:30

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban
észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig adhat le az iskolában
(február 1. 16 óráig).
Pótfelvételi időpontok
Abban az esetben, ha a tanuló jelenléte a rendes vizsganapon 2021. január 23-án nem
lehetséges, a megfelelő igazolás csatolásával a szülő kérheti, hogy az alábbi pótnapokon részt
vehessen a központi írásbeli felvételin. A kérelmet az iskolatitkar@petofi-aszod.hu e-mail
címre kérjük.
2021. január 28., 14.00,
illetve, ha igazoltan COVID – 19 fertőzöttek, akkor 2021.február 5. 14.00
(ennek a kérelemnek benyújtási határideje 2021. január 29., 16.00 óra)
Értékelő lap átadása:
A központi írásbeli vizsga eredményéről az Értékelő lapot minden tanulónak vagy a tanuló
szülőjének (vagy a szülő megbízottjának) átadjuk
2021. február 8-án (hétfőn) 7.30 - 15.30 között az iskola könyvtárában.
Minden egyéb tudnivalóról a helyszínen tájékoztatjuk Önöket!
Mindenkinek eredményes írásbeli vizsgát kívánunk!
Aszód, 2021. január 6.
Holló Krisztina
igazgató s.k.

