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Kedves Vizsgázó!
Jelentkezésedet megkaptuk a központi írásbeli vizsgára. Értesítünk, hogy a vizsga időpontja:
2022. január 22., szombat.
Az írásbeli vizsga menete:
írásbelire kijelölt hely elfoglalása:
magyar írásbeli:
szünet:
matematika írásbeli:

945– ig
1000 – 1045
1045 – 1100
1100 – 1145

A vizsgatermek beosztásáról pontos tájékoztatást 930-tól kapsz, érkezéskor, az iskola portáján.
Ezt követően foglalhatod el a számodra kijelölt teremben a helyed.
Hozz magaddal személyazonosító igazolványt vagy diákigazolványt és íróeszközöket (toll, ceruza, radír,
körző, vonalzó, szögmérő). Ceruzát, radírt csak rajzoláshoz használhatsz, a dolgozatokat kék tollal kell
megírni!
Mobiltelefont és egyéb digitális eszközöket a terembe bevinni tilos! Számológép sem használható!
A középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáinak megszervezése során az aktuálisan érvényben
levő járványügyi előírások alapján járunk el, melyek jelenleg a következőket tartalmazzák:
-

A belépés általános szabályai érvényesek, melynek értelmében a vizsgázón kívül más személy (pl.: szülő)
csak védettségi igazolvánnyal léphet be.
Belépéskor és az intézmény közösségi tereiben a védőmaszk használata kötelező, mely az írásbeli vizsga
alatt a felügyelő oktatók számára kötelező, a vizsgázók számára ajánlott.
A bejáratnál és minden vizsgateremben kézfertőtlenítőt biztosítunk.
Mindenkit kérünk a minimum 1,5 méter védőtávolság folyamatos betartására.
A vizsga megkezdése előtt a vizsgázók az épületben nem csoportosulhatnak, igyekezzenek minél
gyorsabban elfoglalni a helyüket a számukra kijelölt vizsgateremben, a vizsgát követően pedig a lehető
legrövidebb idő alatt hagyják el az épületet.

Az esetleges változások miatt a felvételi vizsgát megelőzően mindenképpen szükséges tájékozódni
iskolánk honlapjáról.
Ha ebben az időpontban nem tudsz megjelenni alapos indok miatt, akkor azt telefonon (75/519-312),
vagy e-mailben (eszi@eszi.hu, iskolatitkarsag@eszi.hu) jelezd iskolánknak és 2022. január 27-én,
csütörtök 14 órára várunk a pótfelvételire.
Kizárólag azon vizsgázók számára, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvednek, vagy igazoltan 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 emberi erőforrások
minisztere 30/2021. (XI.23) EMMI határozata értelmében második pótnapot biztosítunk. Időpontja
2022. február 4. napja 14 óra, melyen való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a
jelentkezőnek kérelmezni, ahova a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje
2022. január 28. napja 16 óra. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörben bírálja el.
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A 2022. január 22-én, vagy a pótló napon 2022. január 27-én megírt írásbeli dolgozatok megtekinthetőek
2022. január 28-án, pénteken 8-16 óra között az ESZI sportcsarnokában (bejárat a Zsíros köz felől). Az
EMMI 30/2021. (XI.23.) határozata alapján mindazok számára, akik a jelentkezési lapon e-mail címet is
megadtak, lehetőségük van a dolgozatok elektronikus megtekintésére. Amennyiben lehetséges, a felvételi
dolgozatokat a javítási útmutatóval együtt legkésőbb a megtekintést megelőző napon megküldjük a megadott
e-mail címre, így a személyes megjelenés elkerülhető. Az elektronikus megtekintés előtt a megadott e-mail
címekre 2022. január 10-ig ellenőrző e-mailt küldünk, melyre kérjük, hogy szíveskedjenek választ küldeni.
A kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatban a vizsgázó és szülője, amennyiben eltérést vesznek észre a
hivatalos javítási-értékelési útmutatótól, észrevételt tehetnek, amelyet a vizsgaszervező intézménybe kell
benyújtani a megtekintést követően 2022. január 31-én 16 óráig.
Ha a dolgozat megírására 2022. február 4-én kerül sor, akkor a megtekintés napja 2022. február 9. Ebben az
esetben 2022. február 10-én 16 óráig van lehetőség észrevételt tenni. A határidő mindkét esetben jogvesztő,
elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye az EMMI 30/2021. (XI.23) határozatának
11. pontja értelmében.
Várunk és sok sikert kívánunk!
Paks, 2021. december 17.

Üdvözlettel

Csanádi Zoltán sk.
igazgató
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