Középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsga tudnivalói
Időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10.00 óra
Megjelenés: 9.45-ig
Helye: Kecskeméti Református Gimnázium (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.)
Bejárat az árkádok alatt, ahol lázmérésre és kézfertőtlenítésre kerül sor. A védőmaszk
használata az épületben kötelező, a vizsga során a vizsgázók számára ajánlott, de nem
kötelező.
A szülők az épületbe nem jöhetnek be.
A tanulók a vizsgabeosztást a díszteremben tekinthetik meg, tanárok, tanulók és
tájékoztató táblák segítik majd a diákokat. (Egy teremben maximum 10 fő)
A tanulók a központi írásbeli vizsgára hozzák magukkal a diákigazolványukat vagy a személyi
igazolványukat (személyazonosításra alkalmas igazolványukat).
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika
feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (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 sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók számára az esélyegyenlőséget a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
51.§-a szerint biztosítjuk.
A kiértékelt dolgozatok megtekintése: 2021. január 28. (csütörtök) 8.00—16.00 óra
A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a Kecskeméti Református Gimnázium
dísztermében lehet megtekinteni az iskola képviselőjének jelenlétében. A dolgozatokról
fényképet lehet készíteni.
Észrevételek benyújtása: 2021. január 29. (péntek) 8.00—16.00 óra
Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre
észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén
észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le.
1. Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 28. (csütörtök) 14.00 óra. Pótló írásbeli
vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az írásbelin alapos ok (orvos által igazolt betegség,
váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni. Vizsga ismétlésére
nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú vizsgát.
2. Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2021. február 5. (péntek) 14.00 óra. Ezen a pótnapon
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. Az
egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének
mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik. A
kérelem benyújtási határideje 2021. január 29. napja 16 óra.
A vizsga eredményét magába foglaló értékelő lapok 2021. február 8. (hétfő) 8.00-16.00
átvehetők az intézményben.

