FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!
A központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosok számára
Időpontja: 2019. január 19.
A Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma az írásbeli
felvételire jelentkezetteket az alábbiakról tájékoztatja:
1. A tanulókat kérjük, hogy legkésőbb 930-ra érkezzenek meg, majd foglalják el helyüket
a kijelölt termekben!
2. Hozzák magukkal a személyi igazolványukat a személyi azonosság megállapítása miatt.
3. Alá kell írniuk a jelenléti íveket.
4. A vizsga megkezdése előtt az iskola igazgatója tart tájékoztatást az iskolarádión
keresztül. A felügyelő tanár tájékoztat a vizsga menetéről.
5. A feladatlapok kiosztása, a fejléc kitöltése.
6. Az írásbeli vizsga menete (csak érvényes szakértői vélemény alapján lehet
időhosszabbítás: 15-15 perccel)
1000 – 1045 Anyanyelvi feladatlap kitöltése
1045 – 1100 Szünet
1100 – 1145 Matematika feladatlap kitöltése
Helyszíne: az iskola 1., 2. és 3. emeletén kijelölt tantermek.
A felvételi vizsga során (körzőn és vonalzón kívül) semmiféle segédeszköz nem használható! A
felvételi feladatlapokat kék vagy fekete tollal kell kitölteni! A termekben a mobiltelefonokat
kikapcsolva a tanári asztalokon kell elhelyezni!
A szülők az iskola aulájában várakozhatnak.
Az írásbeli vizsga ideje alatt az 1., 2. és 3. emeleten - a vizsgázókon és felügyelő tanárokon
kívül - idegenek nem tartózkodhatnak!
Az értékelt dolgozatok megtekintésére és az értékelőlapok átvételére 2019. január 25-én
pénteken 8-16 óráig az iskola könyvtárában lesz lehetőségük. Az értékelőlapokat az iskola
nem postázza, a tanuló, vagy szülő, illetve írásbeli meghatalmazottja veheti át - írásbeli
meghatalmazás átadásával!!!!
Észrevétel:
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35.§ (4) értelmében a vizsgázó észrevételeit a
megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le, 2019.
január 28-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy
napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje
jogvesztő. A 2011. évi CXC. 38.§ (9) törvény értelmében a szülő, a tanuló a hivatalos javításiértékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén nyújthat be fellebbezést.
Az iskola vezetősége

