
 

 
 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Felvételiző Diákok! 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI 

VIZSGÁRÓL 

 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. szombat 10 óra 
Kérjük, hogy az írásbeli felvételi vizsgára 9.20 és 9.50 között 

érkezzenek meg a tanulók! 
 

2. JÁRVÁNYÜGYI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

A járványügyi helyzetre tekintettel az egészségügyi hatóságok állásfoglalása alapján az 

alábbi biztonsági intézkedéseket hoztuk: 

 

1. Gimnáziumunkba a belépés a járványhelyzet fennállása óta érvényben levő szabályai 

érvényesek: csak egészséges tanuló léphet be az intézménybe. 

 Szülő, kísérő az épületbe nem léphet be. 

2. Az épületbe való belépéskor a testhőmérséklet-mérés és a kézfertőtlenítés kötelező. 

3. Kérjük a tanulókat,  maszkot lehetőség szerint a vizsga alatt is viseljék. 

4. Az épületben való közlekedéskor a maszkhasználat kötelező.  
5. Kérjük, hogy a vizsga megkezdése előtt a tanulók sem az épület előtt, sem az épületben ne 

csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a 

vizsgateremben, melyhez személyes segítséget nyújtunk. 

6. Kérjük, hogy 9.20 és 9.50 között érkezzen meg valamennyi vizsgázó! 

7. Kérjük, a részletes vizsgabeosztást tanulmányozzák iskolánk honlapján. 

8. A termekben, mosdókban a vizsgázók használják a biztosított kézfertőtlenítőt! 

9. A személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.során a személyes 

kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos 

távolság megtartásával. 

10. Egy tanteremben maximum 10 fő kerül elhelyezésre a megfelelő távolságtartás 

biztosítására. 

11. A mobiltelefonját, okos óráját, egyéb elektronikus eszközét minden tanuló kikapcsolt 

formában a tanulói padjára kihelyezve tárolhatja. 



12. Egymás egészségének megőrzése érdekében kérjük, hogy a vizsgázók az írásbeli vizsga 

alatt is viseljenek maszkot! A maszk viselése a felügyelők számára kötelező, a vizsgázók 

számára ajánlott. 

13. A két vizsgarész közötti szünetben a tanulók egyesével hagyhatják el a termet, ha mosdóba 

szeretnének menni. 

14. Kérjük, hogy a vizsgázók a vizsgadolgozat leadása után se csoportosuljanak, hanem a 

legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét. 

 

3. TEREMBEOSZTÁS 

A terembeosztás az oktatási azonosítókkal a petofi-papa.sulinet.hu honlapon http://www.petofi-

papa.sulinet.hu/images/terembeosztas_2021_01_23_kozpont_irasbeli_vizsga.pdf megtekinthető, valamint erről e-

mailben is kapnak tájékoztatást a tanulók. 

Kérjük, hogy az írásbeli felvételi vizsgára legkésőbb 9.50-ra érkezzenek meg a tanulók! 

 

4. A FELVÉTELI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA 

9.20-9.50                                           A kijelölt teremben a helyek elfoglalása. 

 

10.00-10.45                                       A magyar nyelvi feladatlap kitöltése. 

 

10.45-11.00                                       Szünet a felvételiző diákok számára. 

 

11.00-11.45                                       A matematika feladatlap kitöltése. 

 

 

Az időhosszabbításról határozattal rendelkező tanulók egy teremben foglalnak helyet, 

számukra 60 perc áll rendelkezésre a feladatlapok kitöltésére. 

Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosítására 

alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.  

A felvételi során a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható, a 

matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más 

segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható, kivéve, akiknek szakértői vélemény 

alapján erről határozata van. 

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete 

színű tintával kell elkészíteni. 

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 13.00 órától 

https://www.oktatas.hu/ oldalon tekinthetők meg. 

5. PÓTFELVÉTELI 1.  

Ha a tanuló – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt – nem tud részt venni a január 23-ai 

vizsganapon, akkor a vizsgát – a vizsgaszervező intézmény vezetőjének engedélyével 

– a január 28-i pótnapon írhatja meg, 14.00-tól. Kérjük ez esetben telefonon legkésőbb a 

vizsga napján, a titkárságon jelentsék be az igazolt távollétet. 

6. PÓTFELVÉTELI 2. 

Csak az a vizsgázó írhatja meg ekkor az írásbeli vizsgát, aki sem a január 23-ai vizsganapon, 

sem a január 28-ai pótnapon – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt – nem tudott 
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megjelenni. Ez utóbbi tényt a vizsgaszervező intézménybe benyújtott kérelmében igazolnia 

kell.  

A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek 

részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági 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. 

Igazolásként hatósági karanténelrendelést és az ahhoz tartozó feloldó határozatot fogadunk el, 

vagy olyan orvosi igazolást, amely tartalmazza a vizsgaidőpontokban az igazolt COVID 

fertőzést, a házi karantén elrendelést és azt, hogy a 2021. február 5-i pótló napra vonatkozóan 

a tanuló egészséges, közösségbe mehet. 

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási 

intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. 

A kérelem benyújtásának határideje 2021. január 29. 16 óra. 

A kérelem benyújtása történhet személyesen az intézmény titkárságán vagy a 

petofi@papaitk.hu email címen. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját 

hatáskörében bírálja el. 

7. A KIJAVÍTOTT VIZSGADOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE 

A megtekintés időpontja: 2021. február 01. (hétfő) 8.00 órától 16.00 óráig az 

írásbeli vizsgán megadott időpontban, a 8. pontban leírtak szerint. 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének 

jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális 

fényképezőgéppel, telefonnal másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési 

útmutatótól eltérő értékelés esetén –az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a 

megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – írásban adhatja le, az 

intézményvezetőnek címezve a  petofi@papaitk.hu email-címen. 

Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, 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, az iskola által hozott 

döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát 

szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési 

útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. 

8. JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK A MEGTEKINTÉSKOR 

Gimnáziumunkba a belépés általános szabályai érvényesek: belépéskor lázat mérünk és 

iskolánkban a maszkhasználat kötelező. 

Annak elkerülése érdekében, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb 

csoportosulások, a vizsgadolgozatok megtekintésekor idősávokat alakítottunk ki, melyeket a 

vizsgázóval a felvételi vizsgakor közlünk.  

A megtekintés során kérjük a biztonságos távolság megtartását, valamint védőmaszk viselését. 

Javasoljuk, hogy a megtekintés folyamatának meggyorsítása és biztonsága érdekében a 

vizsgázó a vizsgadolgozatát laponként fényképezze le, és utána azonnal elhagyja a megtekintés 

helyszínét. 

A 2021. február 5-ei pótnapi vizsgadolgozatok megtekintésének dátuma: 

2021. február 10. 8.00 – 16.00 óra, a fellebbezés határideje február 11. du. 16.00.  

Az értékelőlapokat szkennelt formában, emailben juttatjuk el a tanulókhoz. 
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9. A FELVÉTELI ELJÁRÁS TOVÁBBI MENETE 

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola közvetlenül 

tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola 

körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató aláírásával hitelesített Értékelő lapot 

legkésőbb 2021. február 8-ig a járványügyi helyzetre tekintettel elektronikus úton a tanulóknak 

az iskolájukhoz küldjük meg. 

A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói 

adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban. 

A kitöltött Jelentkezési lapokat 2021. február 19-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra 

megjelölt középfokú iskolákba. 
A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell az Értékelőlap másolatát. 

A Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumba történő jelentkezés esetén a jelentkezési lap mellé a 

sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

jelentkezők esetében kérjük csatolni a szakértői véleményt. 

 

A középfokú felvételi eljárással, az írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos további információk 

elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján:  
 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/16_2020_EMMI_hataroz

at_kozepfoko_isk_felveteli.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/egeszsegugyi_ajanlasok_

20201021.pdf 

 

Jó felkészülést, sikeres felvételt kívánunk! 

 

Pápa, 2021. január 12. 

                                                                                   Bognár Anita 

                                                                                  intézményvezető 
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