TÁJÉKOZTATÓ
KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁVAL KAPCSOLATOSAN
Vizsga időpontjai:
Magyar nyelv

2020. január 18. 10:00

Matematika

2020. január 18. 11:00

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli
munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más
segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
A tanuló a vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg a Fáy András Görögkatolikus
Közgazdasági Szakgimnázium aulájában (a vizsgának megfelelő öltözékben).
A vizsgára feltétlenül hozza magával:
• diákigazolványát vagy
• személyi igazolványát.
Az SNI-s tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak
alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:
➢ időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben
megnövelhető)
➢ az általános iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott segédeszköz
használata
➢ a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben
leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár
nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által
elért összpontszámba sem számítja be)
Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének
jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel
vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési
útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a
feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot
kell készíteni.
A megtekintés helyszíne és időpontja:
Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium 2. tanterem
2020. január 28. 8:00-16:00
A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16:00 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.
Pótló felvételi vizsga időpontja:
2020. január 23. 14:00
Pótló írásbeli vizsgát azon tanulók írhatnak, akik a 2020. január 18-i vizsgán alapos ok miatt
nem tudtak megjelenni.

