Tájékoztató a 2020-2021-es tanév középfokú központi
írásbeli felvételi vizsgákról
A jelentkezések beadásának határideje 2019. december 6.
Az írásbeli vizsga helyszíne: a tanuló által választott vizsgáztató középiskola
Az Nkt. 51. § (5) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű tanuló a felvételi vizsgán a
szakértői vélemény alapján a következő kedvezményekre lehet jogosult: hosszabb felkészülési
idő, segédeszközök használata, illetve a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli
felmentés.
Az erre vonatkozó szülői kérelmet, valamint a szakértői bizottság által kiadott szakértői
véleményt a jelentkezési lap beadásával egyidejűleg kell benyújtani az iskola igazgatójának,
aki határozat formájában hoz döntést az igénybe vehető kedvezményekről.

Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. (szombat) 10 óra
Amennyiben a tanuló a fenti időpontban neki fel nem róható ok miatt nem tud megjelenni,
előzetes bejelentéssel és igazolással pótló írásbeli vizsgát tehet.
Pótló időpont: 2020. január 23. (csütörtök) 14 óra

Fontos tudnivalók:
Annak a tanulónak, aki a központi írásbeli vizsgára a jelentkezési lapját az iskolánkba küldte a
vizsga megkezdés előtt 30 perccel kell megjelennie a Győri Kovács Margit Iskolában, Győr,
Répce u. 2. (írásbelire kijelölt termek: jobb szárny II. emelet 42, 44-es, 58-as és 60-as terem,
I. emelet 20, 22-es terem).
Minden felvételiző személyi azonossága igazolására hozzon magával valamilyen fényképes
igazolványt.
A feladatlapok kitöltéséhez kék toll, a rajzokhoz ceruza használható.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő, ceruza,
radír) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
Az írásbeli vizsga menete:
az első részben a magyar nyelvi feladatlapot oldják meg (45 perc) a tanulók, ezt követően
15 perc szünet lesz, majd a matematika feladatlap megoldása következik (45 perc)
Tájékoztatásul közöljük, hogy a kijavított dolgozatokat megtekinteni és a dolgozatokról készült
értékelő lapot átvenni személyesen (szülővel együtt) 2020. január 24-én (péntek) 8.00 és

16.00 óra között lehet a középiskolai titkárságon (jobb szárny I. emelet). A pótló időpontban
írt dolgozatok esetén az értékelő lap átvételének időpontja: 2020. január 30. (csütörtök). Erről,
és az észrevételek megtételének szabályairól a vizsga megkezdése előtt a tanulók tájékoztatót
kapnak.
A tanulói észrevételek és azok kezelése:
- 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.
- A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a
megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel
benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet
benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
- Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be,
az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat
formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül
írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele
után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát
szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az
ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. Az
OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában,
megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton
(elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az
észrevételt tevőnek.

Jó felkészülést kívánunk!

