Forgatókönyv a 2016/2017. tanévi központi írásbeli
vizsgák lebonyolításához
2017. január 21-én (szombaton)

Alapos ok miatti hiányzás esetén (orvosi igazolás szükséges) a pótdolgozat írásának
időpontja 2017. január 26-án 14.00 óra.

Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése 2017. január 21-én
9.30 - 10.00 A magyar nyelvi feladatlap-csomag bontása, ellenőrzése, szétosztása.
10.00 A felügyelő tanár felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy tollal dolgozzanak és az
azonosításhoz szükséges adatokat (tanuló neve, születési ideje) írják fel a feladatlapra. A
magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
10.00 - 10.45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.
10.45 A felügyelő tanár beszedi a magyar nyelvi dolgozatokat.
10.45 - 11.00 Szünet a felvételiző diákok számára.
10.30 - 11.00 A matematika feladatlap-csomag bontása, ellenőrzése, szétosztás.
11.00: A felügyelő tanár felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy a dolgozat megírásakor a
rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell
elkészíteni, és az azonosításhoz szükséges adatokat (tanuló neve, születési ideje) írják fel a
feladatlapra. A matematika feladatlap kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző,
szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
11.00 - 11.45 A matematika feladatlap kitöltése.
11.45: A felügyelő tanár beszedi a matematika dolgozatokat.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási- értékelési útmutatói 2017. január 21-én 13 órától a
www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

A dolgozatok megtekintése: 2017. január 26. (csütörtök) 8.00-16.00 óra között tekinthető
meg az iskola tanügyi igazgatóhelyettesi irodájában.

Az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabálya:
-

-

-

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője megtekintheti,
arról az iskola képviselőjének jelenlétében, kézzel vagy elektronikus úton 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 - tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel
benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási
kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt
nyújt be, az iskola az észrevételtérdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét
határozat formájában, megfelelő 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, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A
határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre
vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A
Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat
formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc
munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint
postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Értékelő lap átvétele: 2017. január 26-tól (csütörtök) vehető át az iskola tanügyi
igazgatóhelyettesi irodájában.

