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SZ E N T  I M R E  G I M N Á Z I U M  

 

„…ardere  et  lucere…” 
 
 
  

Írásbeli felvételi – tájékoztató levél 

Tisztelt Szülők! 

 

Hamarosan elérkezik január 23., az írásbeli felvételi napja. Az alábbiakban ezzel kapcsolatban 

szeretnénk Önöket a szükséges tudnivalókról informálni. Tekintettel a járvány által generált rendkívüli 

helyzetre, kérem, figyelmesen olvassák el a következő sorokat, és mindannyiunk egészsége érdekében 

maximálisan tartsák be a benne foglaltakat. 

 

Kezdjük az érkezéssel. A beléptetést az alábbiak szerint szerveztük meg. A negyedikes gyerekeket két 

csoportra osztottuk. Az elsőt 9.20-kor, a másodikat 9.35-kor engedjük be az épületbe az udvari 

bejáratnál. Ehhez az épület bal oldalán – a Kertészeti Egyetem felől – található udvari kapun kell 

bejönni. A gyermekeket a terembeosztás szerint fogjuk sorakoztatni, felmutatva a teremszámot. Jelen 

levél mellékleteként találják a terembeosztást. Kérjük, hogy a táblázatban keressék meg gyermeküket 

az OM azonosító segítségével, mellette találják a terem számát és a belépési időpontot. Az épületbe a 

szülők nem léphetnek be! A gyerekektől szíveskedjenek az udvaron elbúcsúzni, a termek szerinti 

csoporthoz már szülő nélkül jöjjön a gyermek. Kollégáink és főgimnazista diákjaink kísérik fel őket a 

termekbe, és közben elvégezzük a kézfertőtlenítést, hőmérsékletmérést.  Maximálisan igyekszünk 

segíteni a gyerekeket, mérsékelni a felvételi okozta stresszt.  

Kérjük a szülőket, hogy a gyermek távozását követően a járványhelyzet miatt ne csoportosuljanak az 

udvaron! 

A szülők számára a szomszédos Szent Imre plébániatemplomot 9.30 és 12.00 között nyitva tartják, 

ahova be lehet térni kicsit elcsendesedni. A plébános atya jelezte, hogy a templomtérből nyíló 

hittanteremben mosdó is rendelkezésükre áll.  

 

A nyolcadikosok az utcai főbejáraton keresztül érkeznek az épületbe 9.30-ra és egyénileg mennek fel 

a számukra megjelölt harmadik emeleti termekbe. Őket útbaigazító táblákkal segítjük. A főbejárattól 

testhőmérsékletmérést és kézfertőtlenítést követően haladhatnak tovább. 

Azok a diákok, akik hosszabbítással vagy egészségügyi elkülönítéssel írják a felvételit, a főbejáraton 

lépnek be a jelzett időpontban. 
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Az épületbe minden felvételiző csak szájmaszkban léphet be! A gyerekek és a felügyelő tanárok, 

valamint segítő diákjaink védelme érdekében kérjük, hogy a felvételizők – gimnáziumunk 

járványügyi protokolljának megfelelően - az írásbeli alatt is viseljenek maszkot. Amennyiben ez 

valakinek gondot jelent, a terembeérkezés után jelezze a felügyelő tanárnak, aki biztosítja, hogy a diákot 

külön ültetve, levehesse azt. Megértésüket, támogatásukat köszönjük. 

 

Fontos, hogy minden felvételizőnél legyen személyazonosításra alkalmas dokumentum: 

diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél stb.  

 

Szükséges felszerelés: legalább két kék toll, ceruza, radír, vonalzó. Ceruzával csak piszkozatot szabad 

írni, rajzolni, a végső megoldásnak tollal kell szerepelnie a lapon! Javasolt továbbá zsebkendő, enni és 

innivaló, továbbá olvasnivaló arra az esetre, ha a gyerek hamarabb készül el dolgozatával. 

Mobiltelefonnal kapcsolatos szabály: a termekben a diákoknak a mobilokat kikapcsolt állapotban a 

tanári asztalra kell tenniük. A második dolgozatírás végén kapják vissza a készülékeket, innentől tudnak 

Önökkel telefonon kommunikálni.  

 

Befejezés: A második dolgozatot 11.45-kor fejezik be a gyerekek. Ezt követően egy ideig eltart még az 

adminisztráció. A nagyok önállóan távoznak a gimnáziumból. A „kicsiket” a szülők az udvaron 

várhatják. A kilépés is szakaszolva fog történni, először az első és második emeleti termekből mennek 

le kísérőikkel, majd a negyedikről. Ez előreláthatólag 12 óra körül történik majd. A kísérők ekkor is 

felmutatják majd a teremszámot a könnyebb egymásratalálás érdekében. Kérjük Önöket, hogy ezt 

követően ne csoportosuljanak, hanem minél hamarabb hagyják el az udvart.  

 

Pótfelvételi időpont: a hatóságok előírása alapján a koronavírus miatt az idei felvételi időszakban két 

pót írásbeli lesz. Az első január 28-án 14.00 órakor, míg a második február 5-én 14.00 órakor.  

 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak 

rész venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a 

benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. 

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. 

 

A második pótnapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 

fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági karanténba kerültek, továbbá egyéb, 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 egyéb, önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok 

megítélésének jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.  
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A központi írásbeli vizsga második pótnapján történő részvételt annál a középfokú oktatási 

intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem 

benyújtásának határideje 2021. január 29. 16 óra.  

 

A kijavított dolgozatok (január 23-i írásbeli és 28-i pótló írásbeli) megtekintése február 1-jén 8-12 

valamint 13-17 óra között, a február 5-i második pótnap esetén február 10-én történik az alábbi 

módon. A szülőket ezen a napon időpontra hívjuk be, így biztosítva a járványügyi előírásokat, 

megakadályozandó a nagyobb csoportosulást. A gimnázium honlapján tesszük közzé január 28-án 

csütörtökön az időpontokat a terem megjelölésével. Gyermekük OM azonosítója alapján tudják 

megkeresni a terminust. Kérjük Önöket, hogy csak a jelzett időpontra jöjjenek! Amennyiben nem a szülő 

tekinti meg a dolgozatot, meghatalmazás szükséges.  

Ezen alkalommal lehetőség lesz a dolgozat áttekintésére, lefényképezésére, szükség esetén szaktanári 

konzultációra. A szülő - 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. 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 Hivatala 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. 

 

Értékelőlapok átvétele: 2021. február 3. (szerda) 7:30-9:00 óráig és 14:00-17:00 óráig és február 4. 

(csütörtök) 7:30-9:00 óráig és 14:00-17:00 óráig a gimnázium honlapján jelzett módon.  

 

Sikeres felvételizést kívánunk minden kedves Felvételizőnek! 


