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Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!
A 2021. január 23-i gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgákkal kapcsolatban (illetve a
pótfelvételikre is érvényesen) küldünk néhány fontos információt:
1. A szervezéssel kapcsolatos alapvető szabályok:







A szülők a járványhelyzet miatt nem jöhetnek be az iskola területére, kérjük, hogy
gyermekeiktől a kapu előtt búcsúzzanak el.
A tanuló személyi azonosításra alkalmas igazolványt hozzon magával.
Gimnáziumunk az egész intézményben 2020 szeptemberétől kötelezővé tette a maszk
viselését mind tanárai, mind tanulói számára; ezt a belső szabályunkat a felvételi egészére is
kiterjesztjük, tehát a felvételizők hozzanak magukkal maszkokat, hogy amennyiben
szükséges váltani is tudják. A kapun tehát a felvételiző gyerekek maszkban jöhetnek be, amit
végig viselnek.
A vizsgahelyszíneken biztosítani fogjuk a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt,
természetesen a saját kézfertőtlenítő is használható.
A gyermekek kapnak segítséget abban, hogy hol, melyik épületben, melyik teremben írják a
felvételijüket, milyen rend szerint foglalják el és hagyják el a helyüket. Ki lesz írva több
ponton: a kapunál, a bejárati ajtókon és a tantermek ajtaja mellett is, ott lesznek a névsorok
betűrendben a tantermi beosztásokkal együtt. Kérjük a tanulókat, hogy keressék a kiírásokon
a saját nevüket (oktatási azonosítóval)! Időben érkezzenek: 9:15 és 9:30 között, hogy
megtalálják a termüket. A folyosókon tanárok, diákok fogják segíteni a tájékozódásukat.

2. Fontos dátumok:





A központi felvételi vizsga meghirdetett időpontja: 2021. január 23. szombat 10:00 óra.
Alapvetően mindenkire ez vonatkozik.
Aki ezen a napon alapos indok, betegség miatt, orvosi igazolás birtokában nem tud
megjelenni, a megadott pótnapon: 2021. január 28-án, csütörtökön 14:00 órakor írhatja meg
a pótnapi dolgozatot. Igazolását 2021. január 26-ig kell leadnia az Intézmény titkárságán.
A COVID 19 járvány miatt ebben a tanévben egy második pótnapot is kijelöltek: 2021.
február 5. péntek 14:00 óra.
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.
A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási
intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmeznie, ahová a jelentkezését eredetileg beadta.
A kérelem benyújtásának határideje: 2021. január 29. péntek 16:00 óra. A kérelmet
a középfokú intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.
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Tehát nem lehet választani, újra megírni, minden felvételiző csak egyszer írhat felvételi
dolgozatot, és ha a pótnapi időpontok valamelyikét kénytelen igénybe venni,
azt külön kérelmeznie és indokolnia kell.


Betekintés: 2021. január 27-én 8-16 óráig lehetséges. A vírushelyzetre való tekintettel
minden egyes dolgozatot csak egy személy, a felvételit író diák nézheti meg. A tanulónak arra
lesz lehetősége, hogy dolgozatát lefényképezze laponként, majd elhagyja az épületet. Az
esetleges észrevételeket: 2020. január 28-án 16 óráig, a honlapról letölthető nyomtatvány
kitöltésével (Tanulói észrevétel a központi írásbeli vizsga feladatlapjának javításával
kapcsolatban), a titkárság e-mail címére (titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu) aláírva,
szkennelve/fényképezve kell visszaküldeni.



Jelentkezési határidő az iskolánkba: 2021. február 23.

A továbbiakban minden fontos információt időben ki fogunk írni a honlapunkra, a szervezési
feladatok megsokszorozódása miatt kérjük ne telefonon érdeklődjenek, hanem honlapunkon
tájékozódjanak (megértésüket köszönjük!): https://kossuthgimn.unideb.hu/ Felvételizőknek fülön.
Debrecen, 2021. 01. 11.

Dr. Futóné Monori Edit
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