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Tisztelt Szülő, Felvételiző Tanuló!
Kérem, olvassák el figyelmesen következő tájékoztatónkat, amelynek célja, hogy elősegítse a 8. osztályos diákokra váró
felvételi zavartalan lebonyolítását.
1. Az írásbeli vizsga napja:
2. Az írásbeli vizsga helye:

2020. január 18. (szombat) 10 óra
Kérjük, legkésőbb 9 óra 30 percig a vizsga helyszínén jelenjen meg!
SZSZC Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma
5052 Újszász, Dózsa György út 23.

3. Az írásbeli vizsga szervezése
A tanulók az iskola és a tantermek bejáratánál elhelyezett névsorok segítségével találják meg a vizsgára számukra kijelölt
helyet, tájékozódásukat az iskolánk nevelői is segíteni fogják.
A felvételi vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A
felvételi feladatlapokat tollal (kék vagy fekete) kell kitölteni.
A vizsgára személyi azonosításra alkalmas igazolványt vagy diákigazolványt hozzon magával a felvételiző.
4. Az írásbeli vizsga lebonyolítási rendje
A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Először az anyanyelvi,
majd a matematikai képesség tesztet oldják meg a tanulók.
5. Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése
10:00 - 10:45: Az anyanyelvi feladatlap kitöltése.
10:45: A felügyelő tanár beszedi az anyanyelvi feladatlapokat.
10:45 - 11:00: Szünet a felvételiző diákok számára.
11:00 - 11:45: A matematika feladatlap kitöltése.
11:45: A felügyelő tanár beszedi a matematika feladatlapokat. A tanulók tájékoztatása arról, hogy mikor és hol
tekinthetők majd meg a kijavított feladatlapok.
6. Tájékoztatásul közöljük, hogy
- a kijavított felvételi dolgozatokat 2020. január 23-án 8-16 óra között a titkárságon lehet megtekinteni, a dolgozatokról
másolat kérhető. A középfokú felvételi eljárás keretében tett központi írásbeli felvételi vizsga vizsgadolgozatának
értékelésére vonatkozó, az iskola által hozott döntés ellen – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – a szülő, a tanuló,
a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés
esetén fellebbezést nyújthat be, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter részére kell címezni, és a Szolnoki
SZC Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma tagintézmény vezetőjéhez kell eljuttatni.
- a felvételi eredményét közlő értékelő lapot az iskolában személyesen vagy meghatalmazott útján 2020. február 03-án
8.00-16.00 óra között lehet átvenni a titkárságon. Azoknak a tanulóknak, akik nem tudják átvenni az értékelő lapot postai
úton iskolájukba megküldjük 2020. február 06-ig.
- a felvételi vizsga feladatlapjai és „megoldókulcsai” 2020. január 18-án 13.00 órától a www.oktatas.hu honlapon
megtekinthetők.
Az a felvételiző, aki a 2020. január 18-ai felvételi vizsgán nem tud részt venni, 2020. január 23-án (csütörtökön) pótló
írásbeli vizsgát tehet. A 2020. január 18-ai vizsgáról való távolmaradást orvos által kiállított igazolással kell igazolni. A
pótló írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 23-a (csütörtök) 14.00 óra.
Újszász, 2019. december 16.
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Árvai Alíz
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