A központi írásbeli felvételi vizsgák lebonyolítása
a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban
Kedves Felvételizők!
Az alábbiakban tájékoztatunk benneteket a központi felvételi vizsgával kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókról.

1. A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 20201. január 23. 10.00.
2. A felvételizők a hátsó kapun keresztül érkeznek az iskolába 9.30-tól.
3. Hozzátartozók nem léphetnek be az iskolába.
4. Az udvaron segítő diákok irányítják a felvételizőket:
Földszinti termek: középső bejárat
Emeleti termek: hátsó bejárat
5. A felvételizők hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítő használata után léphetnek be az
épületbe. A két bejáratnál szintén segítő diákok irányítják a felvételizőket.
6. Fokozottan figyelnünk kell arra, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az
épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el
kijelölt helyüket a vizsgateremben.
7. Minden vizsgahelyszínen biztosítjuk a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt.
8. A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő) valamint a
minimum 1,5 m távolság biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát
minimalizálja. A vizsga beosztásakor és az ülésrend kialakításakor erre kiemelten
figyeltünk.
9. A felvételizők a mobiltelefonjaikat a tanteremben az arra kijelölt helyre helyezik.
10. A felvételizők azonosítása történhet személyi igazolvány vagy diákigazolvány
alapján. A behívó levelet a diákok magukkal hozzák, de nem szedjük be a tanulóktól.
11. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása,
segédeszközök ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes
ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő
eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.
12. A védőmaszk vagy arcpajzs viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok
számára kötelező, a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.
13. A feladatlap csomagok összeállítása után, a kiszállítási eljárás során a feladatlapok
biztonságos felhasználásához szükséges várakozási idő már eltelik, így a feladatlap

csomagok a mérés eljárásrendjében foglalt időpontban biztonságosan felbonthatók.
Így a tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak lesznek.
14. Az írásbeli két részből áll:
magyar: 10.00 – 10.45 (időtöbblet esetén: 10.00 - 10.59-ig)
matematika: 11.00 – 11.45 (időtöbblet esetén: 11.14 – 12.13)
15. Szünetben a vizsgázók az udvaron várakoznak.
A felügyelő tanárok kiszellőztetik a tantermeket.
A mosdóhasználatot a segítő diákok és a folyosó ügyeletesek koordinálják.
16. A vizsgázók a vizsgadolgozat leadása után se csoportosuljanak, hanem a
legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét!

Fontosabb időpontok
Megtekintés: január 28., csütörtök 8.00 – 16.00
 A megtekintés során a vizsgázó és szülője a kiértékelt dolgozatokról
elektronikus úton másolatot készíthet.
 A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (16.00
óráig) írásban adhatja le.
1.pótnap: 2021. január 28. 14.00
Pótló írásbeli vizsgák azok számára, akik a január 23-i vizsgán alapos ok miatt nem
tudtak részt venni és ezt az iskola igazgatójánál írásban igazolják 2021. január 23.
(szombat) 10.00 óráig.
2.pótnap: 2021. február 5. 14.00
A 2. pótnapon kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19
fertőzésben szenvednek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá
egyéb elháríthatatlan ok folytán egyik előző vizsgaidőpontban sem tudtak megjelenni,
s ezt az iskola igazgatójánál írásban igazolják 2021. január 29. (péntek) 16.00 óráig.
Szóbeli felvételi vizsga: 2021.02.24 – 03.02.
A szóbeli felvételi vizsgára nem küldünk külön behívót. Az iskola honlapján február
18-tól lehet megtekinteni a szóbelizők beosztását.
Minden felvételiző diáknak sok sikert kívánunk!
Nyíregyháza, 2021. január 18.
Homoródi Antalné
igazgatóhelyettes

