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Tájékoztató a Központi írásbeli felvételiről
A felvételi vizsga helyszíne: Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum Újszász, Dózsa György út 23.
A felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10 óra
Kérjük, hogy a vizsga megkezdése előtt legalább fél órával előbb érkezzenek meg az
iskolába! A járványhelyzetre tekintettel kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket ne kísérjék be az
iskola épületébe. Belépéskor lázmérésre kerül sor, majd kézfertőtlenítés után a másfél méteres
távolságot kérjük, tartsák be. Az iskola területén tartózkodni csak orrot és szájat eltakaró maszkban
lehetséges.
Belépés után a tanulókat a vizsgabehívón szereplő vizsgaterembe irányítjuk. A vizsga alatt a
felügyelő tanárok maszkot viselnek, kérjük, hogy a tanulók is ugyanígy járjanak el! A
vizsgateremben maximum 10 fő vizsgázó tartózkodik, a felügyelő tanár biztosítja a minimum 1,5
m-es távolságot, illetve azt, hogy a tanulók a vizsga ideje és a szünet alatt ne csoportosuljanak. A
vizsgára hozzák magukkal a vizsgabehívót és a fényképes igazolványukat (személyi igazolvány vagy
diákigazolvány).
A vizsga menete
Az írásbeli vizsga két részből áll: magyar nyelvből és matematikából. A feladatlapok kitöltésére 4545 perc áll rendelkezésre, közben 15 perc szünetet biztosítunk, amely alatt a magával hozott
frissítőket elfogyaszthatja a vizsgázó. A vizsga során az alábbi segédeszközöket használhatják: kék
színű toll, körző, szögmérő, vonalzó. Ezeket az eszközöket a tanulónak kell magával hoznia, a
vizsga alatt egymás között cserélni szigorúan tilos. A vizsga végeztével a tanulók a lehető
leggyorsabban, ugyanazon az úton, ahogy megérkeztek, hagyják el a vizsga helyszínét.
A kijavított dolgozatokat 2021. január 28-án 08:00 és 16:00 óra között tekinthetik meg. A
dolgozatokról saját telefonnal fényképet lehet készíteni. Ezek után kérjük, hogy a szülők, tanulók
azonnal hagyják el az iskola épületét.
A kijavított dolgozatok értékelésére észrevételt tenni 2021. január 29-én, 08:00 és 16:00 óra között
lehet.
Vigyázzunk egymásra!
Minden felvételiző diáknak jó felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk!

