FELVÉTELIZŐKNEK!!!!
Az írásbeli vizsga javított dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének
jelenlétében 2018. január 26-án 8 és 16 óra között a gimnázium dísztermében megtekintheti
(a személyi igazolvány vagy a diákigazolvány bemutatásával), azokról kézzel vagy
elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól
eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést
követő első munkanap végéig (16 óráig) írásban adhatja be. Az észrevétel benyújtására nyitva
álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az
igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
Az értékelő lapot 2018. február 8-án a tanulónak vagy a szülőnek diák- vagy személyi
igazolvány bemutatásával személyesen kell átvenni a gimnázium titkárságán.
További fontos dátumok:
2018. január 26. 800-1600 – A kijavított dolgozatok megtekintése a díszteremben
2018. február 02. 1500-1700 – A gimnáziumi képzésekre jelentkező tanulók tájékoztatója,
elbeszélgetés, szülői nyilatkozatkérés. (A részvétel a felvétel előfeltétele!)
2018. február 03. – Fizikai-erőnléti alkalmassági felmérés a szakgimnáziumi képzésre
jelentkező tanulók számára, a tanulók tájékoztatója, elbeszélgetés, szülői nyilatkozatkérés. (A
részvétel a felvétel előfeltétele!) (Pótnap: 2018. február 05. 1500-1700)
2018. február 08. – 800-1600 A központi írásbeli felvételi dolgozatok értékelő lapjának
átvétele a díszteremben.
2018. február 19. – A középiskolai jelentkezési lapok beadásának határideje.
2018. február 23. 1500-1700 – Szóbeli meghallgatás angol, ill. német nyelvből a 6 évfolyamos
képzésre jelentkező tanulóknak; valamint biológia és kémia tantárgyakból a 4 évfolyamos
magasabb óraszámú természettudományos képzésre jelentkező tanulóknak. (Pótnap: 2018.
február 26. 1500)
2018. március 14. – Az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése a gimnázium dísztermében.
Ezekre az alkalmakra külön behívót vagy értesítést nem küldünk.

Általános információk a központi írásbeli vizsgával kapcsolatban:
A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli
vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként
50-50 pontot szerezhetnek.
A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. Először a magyar nyelvi, majd a
matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók.
Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése:
9:00-9:30 Érkezés.
9:30-10:00 A termek elfoglalása, adminisztráció (személyi
igazolvány vagy diákigazolvány bemutatása!)
10:00-10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.
10:45-11:00 SZÜNET
11:00-11:45 A matematika feladatlap kitöltése.
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy
fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok megoldásához segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok megoldásához rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül
más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

6. osztályos tanulók és szüleik figyelmébe:
A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok kitöltését főszabályként a jelentkező általános
iskolája
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A felvételi lapok egyéni kitöltése az alábbiak szerint kezdeményezhető:
A felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, ill. a szülőnek a
KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott
felületén kell előállítani, majd továbbítani a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolába, ill.
az Oktatási Hivatalba.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az idei tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok
feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző
honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat!
További hasznos információkat a felvételi eljárással kapcsolatban az Oktatási Hivatal
honlapján, az alábbi címen talál:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas
Amennyiben szükséges, a jelentkezéshez segítség a gimnázium titkárságán kérhető.

