Tájékoztató
a 2020/2021-es tanév központi írásbeli vizsgáinak lebonyolításáról
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10.00 órától.
A pótló felvételi vizsga első időpontja: 2021. január 28. 14.00-tól, a második pótlási időpont: 2021.
február 5. 14.00-tól. Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik a rendes írásbelin betegség
vagy nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni. A központi felvételi vizsga második
pótnapján kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID19 fertőzésben
szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb önhibájukon kívül eső,
elháríthatatlan okból sem a rendes, sem az első pótló időpontban nem tudtak megjelenni. A pótnap
igénybevételét minél hamarabb kérvényezni kell írásban a gimnázium igazgatójától, a kérvényben az
akadályoztatást jelezni és igazolni kell. A második pótnapon való részvételre vonatkozó kérvényt az
igazolással együtt legkésőbb 2021. január 29-én 16.00-ig lehet benyújtani a szervező intézmény
igazgatójához, aki azt, saját hatáskörben bírálja el.
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
Helyszíne: Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium, Czövek Erna Zeneiskola Budakeszi,
Széchenyi utca 94.
Tudnivalók:
a) A központi írásbeli vizsgán megjelenő tanuló feltétlenül hozzon magával fényképes, személyi
azonosításra alkalmas okiratot (diákigazolvány, személyigazolvány, útlevél).
b) Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli
munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
c) A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
d) A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más
segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Azok a tanulók, akik Pedagógiai
Szakszolgálati véleménnyel megalapozott igazgatói határozat alapján, a matematika vizsgán
használhatnak zsebszámológépet, hozzák magukkal a sajátjukat.
e) A vizsga közben a vizsgázók egymást nem zavarhatják, nem segíthetik, eszközeiket nem
cserélgethetik egymással.
f) A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. (időhosszabbítás esetén 2x60 perc) A két feladatlap
kitöltése között 15 perc szünet lesz. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot
oldják meg a tanulók.
g) A vizsgán csak egészséges tanulók vehetnek részt.
h) Az iskola épületébe csak a vizsgázó diákok léphetnek be, a szülők, hozzátartozók nem.
i) Az iskola területén belül a maszk viselése kötelező. A diákok a dolgozatok megírásának ideje
alatt levehetik a szájmaszkot, de a termet csak maszkban hagyhatják el.
j) Az épületbe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata, és a testhőmérséklet-mérés.
k) A belépés után a vizsgázónak haladéktalanul a vizsga helyszínére kell mennie, a csoportosulás
tilos. A tájékozódást az aulába kifüggesztett terembeosztások, és ügyeletesek segítik majd.
l) A vizsga teljes időtartama alatt be kell tartani az egymás közötti biztonságos távolságot
(minimum 1.5 méter)
Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése:


A bejárati ajtókat 9.30-kor nyitjuk meg. Az iskola udvarán, egymástól biztonságos távolságban
lehet gyülekezni. Legkésőbb 9.40-ig mindenkinek meg kell érkezni.















9.30-9.45: Beléptetés, a tanulók elfoglalják helyüket a kijelölt teremben. (A beosztás az
aulában lesz kifüggesztve, a tájékozódást ügyeletesek segítik majd.)
9.45-10.00: A felügyelőtanár az igazolványok alapján azonosítja a vizsgázókat, segít az
ülésrend kialakításában, ellenőrzi a segédeszközöket, aláíratja a jelenléti ívet, tájékoztatja a
vizsgázókat a betartandó biztonsági intézkedésekről, valamint arról, hogy mikor és hol
tekinthetők meg az értékelt dolgozatok.
10.00: A felügyelő tanár kiosztja a nyelvi feladatlapokat és felhívja a tanulók figyelmét arra,
hogy tollal dolgozzanak, és az azonosításhoz szükséges adatokat (tanuló neve, születési ideje)
írják fel a feladatlapra.
10.00-10.45 (10.00-11.00): A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.
10.45 (11.00): A felügyelő tanár beszedi a magyar nyelvi dolgozatokat.
10.45-11.00 (11.00-11.15): Szünet. A csoportosulások elkerülése érdekében a tanulók a
felügyelő tanár által irányított módon mehetnek ki a mellékhelyiségbe.
11.00 (11.15): A felügyelő tanár kiosztja a matematika feladatlapokat és felhívja a tanulók
figyelmét arra, hogy a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli
munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Az azonosításhoz szükséges adatokat
(tanuló neve, születési ideje) írják fel a feladatlapra.
11.00-11.45 (11.15-12.15): A matematika feladatlap kitöltése.
11.45 (12.15): A felügyelő tanár beszedi a matematika dolgozatokat.
11.45-11.50 (12.15-12.20) A diákok irányított módon elhagyják az iskola épületét.

Megtekintés: Az értékelt dolgozatokat 2021. január 29-én 08.00–16.00 óra között lehet megtekinteni
az iskolában, az aulában kifüggesztett megtekintési helyszínen. A dolgozatról elektronikus úton
másolat készíthető. (fénykép) A második pótnapon írt vizsgadolgozatok eredményéről február 10-én
közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat, ekkor lehetséges a megtekintés, és ekkor vehetik át az
értékelőlapokat is.
Az értékelő lapok átvétele: A felvételi eredményét közlő értékelő lapot az iskola ezen a napon, azaz
2021. január 29-én, a megtekintéskor átadja a vizsgázónak vagy szülőjének, aki az átvételt aláírásával
igazolja. (Két tanú által hitelesített, írásos meghatalmazás alapján az értékelő lapot más is átveheti).
Az át nem vett értékelő lapokat az iskola postázza a tanuló lakcímére.
Jogorvoslat: 2021. február 1-én (a második pótnapon írt vizsgadolgozatok esetén február 11-én) 8.00tól 16.00-ig –kizárólag az útmutatótól eltérő értékelés esetén- írásban észrevétel tehető az iskola
igazgatójához címezve. Ha az észrevételt tevő az iskola válasza után is fenntartja korábbi észrevételét,
három napon belül, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 38.§ (9) bekezdése szerint
fellebbezést nyújthat be az OH-nak címezve az iskola igazgatójához. Az OH elbírálja a fellebbezést,
és kiértesíti az érintetteket. (Az észrevétel, és a fellebbezés nyomtatványok letölthetők az iskola
honlapjáról és kitöltve, aláírva email-ben is továbbíthatók az nsjgtitkar@gmail.com címre.)
A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási - értékelési útmutatói 2021. január 23-án 13.00 órától a
www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.
Budakeszi, 2021. január 7.
Borók Edit
intézményvezető

