
 

Kedves Szülők! 

 

Az alábbiakban néhány fontos, a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalóról szeretném Önöket tájékoztatni: 

 

 A központi írásbeli vizsgára 2020. január 18-án (szombaton) kerül sor abban a középiskolában, melybe a 

felvételi megírása céljából tanulóink december hónap folyamán jelentkeztek. A vizsga 10 órakor kezdődik. 

Kérem, figyeljenek arra, hogy gyermekük 9 óra 30 perckor legyen a választott középiskola épületében! 

(Gyermekük kényelmesen, de az alkalomhoz illően öltözzön!) 

 

 Kérem, hogy 17-én (pénteken) gyermekük semmiképpen ne maradjon otthon! Az iskolában nyugodt 

körülmények között, tanáraival, társaival készül a vizsgára. 

 

 Az alábbiakban az Oktatási Hivatal által részemre megküldött levélből szeretném az Önök számára 

elengedhetetlenül fontos részleteket kiemelni. Kérem, figyelmesen olvassák el, mert a felvételi eljárásban 

bizonyos lépéseket Önöknek kell megtenniük! 

 

 A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt 

vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal! 

 

 „A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok 

kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem 

használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete 

színű tintával kell elkészíteni.” 

 

  „A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell 

tartani. A feladatlapokra vonatkozóan tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a 

Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2019/2020. tanév) menüpontban.” 

 

 „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. Ha az iskolában a feltételek 

rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A 

megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell 

biztosítani. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 

észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le.” 

 

 „A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2020. február 6-áig 

közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola 

körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített 

Értékelő lapot minden tanulónak átadja. Az értesítés a Hivatal által meghatározott módon, azaz kizárólag az 

Értékelő lapon történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési 

lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.” 

 

 „A jelentkezési lapok és a tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje 2020. február 19.” 

 

Figyelmüket, együttműködésüket tisztelettel köszönöm, gyermekeiknek sikeres vizsgát kívánok: 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2020. január 13.  Csák Lajos igazgató 
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8000 Székesfehérvár, Budai út 4.         Tel./fax.: 22/318-232; OM 030070 

www.szentimreiskolaovoda.hu  szentimre.szfvar@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


