TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELIZŐKNEK
2022.január 22.
szombat
A központi felvételi vizsgát 2 helyszínen szervezzük (Ráckeve, Tököl). A helyszínre
való beosztásról a felvételizők iskoláját kiértesítjük, valamint a felvételizők is
kapnak értesítést!
A 6 évfolyamos képzésre jelentkezők a felvételi vizsgájukat Ráckevén, a
gimnáziumban írják meg. A 9. évfolyamra jelentkezők írják a vizsgájukat 2
helyszínen /előzetes beosztás alapján/.
Az írásbeli felvételi vizsga napján a főbejáraton közelíthetik meg a vizsgázók a
gimnázium épületét. Az értesítőben – melyet előzőleg a jelentkezési lapon
megadott email-címre kiküldünk – mindenki megtalálja az érkezés idejét
valamint a vizsga helyszínét, a tanterem megnevezését.
A főbejáratnál diákok segítenek az épületben való eligazodásban, a termükbe
kísérik az érkezőket. Érkezés 9.40-kor. A tanterembe előbb nem lehet bemenni,
ezért kérjük, a korábban érkezők az épület előtt várakozzanak. Legkésőbb 9. 50re mindenkinek el kell foglalnia a dolgozatírásra kijelölt helyét!
1 tanteremben maximum 10 fő írja a dolgozatát!
Az iskola területére csak a felvételi dolgozatot író tanuló léphet, kísérőnek tilos
a belépés.
Minden felvételiző hozzon magával:
- fényképes igazolványt, mert a tanteremben ezzel igazolja magát,
- Igazgatói határozatot, a különböző mentességekről,
- Igazgatói határozatban engedélyezett segédeszközt (számológép),
- íróeszközt: kék ill. fekete nem radírozható toll, vonalzó, körző, szögmérő – a
dolgozatot kizárólag tollal lehet írni! (hibajavító eszköz nem használható)
- Az orrot, szájat eltakaró maszk viselése mindenki számára kötelező, erről
mindenkinek magának kell gondoskodnia. Az írásbeli vizsga során a tanteremben

a maszk viselése nem kötelező, de a vizsgatermen kívül minden helyiségben,
folyosón, közösségi terekben kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk
használata.
A vizsga 10.00-kor kezdődik.
A két vizsgarész közötti szünetben az épület elhagyása tilos. A tanulók a
teremben maradnak, csak mosdóba mehetnek ki.
Aki sem a január 22-ei vizsganapon, sem a január 27-ei pótnapon nem tudott
megjelenni, annak a vészhelyzetre való tekintettel második pótnapot
biztosítunk.
A második pótnap időpontja: 2022. február 4. 14 óra
A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a
vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy
igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli,
önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti
központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.
A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt a jelentkezőnek kell
kérelmezni, melyhez csatolnia kell a távolmaradás okának igazolásaként orvosi
igazolást, vagy hatósági határozatot.
A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 28. 16 óra.

Sikeres vizsgát kívánunk minden felvételizőnek!
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