
TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL 

 

A központi írásbeli vizsgák időpontjai: 

– írásbeli vizsga: 2019. január 19-én 10.00 órától, 

– a pótló írásbeli vizsga: 2019. január 24-én 14.00 órától 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin nekik fel nem róható alapos ok miatt (orvos által 

igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) nem tudtak részt venni. A pótló írásbeli vizsgát az a tanuló 

kezdheti meg, aki a vizsga megkezdése előtt a hivatalos pecséttel ellátott igazolást átadja a teremfelügyelőnek. 

 

Kérjük, hogy az írásbeliről való hiányzás esetén iskolánkat a  27-359607/11-es telefonszámon értesítse a hiányzás 

okának tisztázása és a pótló vizsga részleteinek egyeztetése miatt! 

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán az adott vizsganapon 9 órától tekinthető meg. 

 

A tanulóknak a regisztráció és az eligazítás miatt az írásbeli vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel, azaz 

legkésőbb 9.30-ig kell megjeleni a vizsga helyszínén. 

 

Azon tanulók számára, akik 10.00 óráig nem foglalják el helyüket a számukra kijelölt teremben, nem áll 

módunkban a vizsgán való részvételt engedélyezni. 

 
A vizsga időtartama: 2x45 perc a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel. 

 

A felvételizők a következő felszerelést hozzanak magukkal: személyazonosításra alkalmas igazolvány  

(diákigazolvány vagy személyi igazolvány), íróeszköz, vonalzó, körző, szögmérő, radír, illetve saját számológép 

kizárólag az ennek használatát engedélyező igazgatói határozattal rendelkezőknek. 

 

Felvételi dolgozatok megtekintése: 2019. január 31-én 8.00-16.00 óráig 

 

Jogorvoslati lehetőség: A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 

észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le iskolánkban. Az 

észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. 

Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

 

Az értékelő lapok átvétele: kizárólag 2019. február 06-án 8.00-16.00 között. 

 
A vizsga, a megtekintés és az átvétel helyszíne: Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium épülete;  

2153 Fót, Vörösmarty tér 2. 

 
Minden tanulónak eredményes, jó vizsgát kívánok! 

 

 

         Kauderszné  Madarász Zsuzsanna 

          intézményvezető 

 
 

 

 


