
   

 

Kedves Felvételiző Diákok!  

  

  

Ezúton tájékoztatunk Benneteket a vizsgával kapcsolatos leglényegesebb dolgokról:  

  

- Az írásbeli vizsga napja: 2021. január 23. 10 óra. Megjelenés a vizsga kezdete 

előtt legalább 30 perccel.    

Kérjük az épület előtt és az épületben is a biztonságos távolság megtartását és az 

épületben a maszk viselését. A vizsga ideje alatt is ajánlott a maszk viselése. Az 

épületbe 3 kapun keresztül lehet be- és kilépni, testhőmérés és kézfertőtlenítés 

után. Csak a vizsgázó tanulók léphetnek be az iskola épületébe! A vizsgázók 

beosztása a tanulói azonosító számok alapján, termek szerint, a bejáratnál és a 

honlapon tekinthető meg. Mellékletben csatoljuk a terembeosztást és a belépés helyét 

(kapu száma).   

- Személyazonosságot igazoló fényképes dokumentumot mindenki hozzon magával!  

- Az írásbeli dolgozatokat kék, vagy fekete színű tintával kell elkészíteni, a rajzokat 

ceruzával.  

- A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) 

kívül más segédeszköz nem használható.  

- A kijavított feladatlapok január 29-én (péntek) 800-1600 óra között tekinthetők meg 

a 34-es teremben. A megtekintéskor lehetséges az elektronikus másolat készítése, pld. 

saját digitális fényképezőgéppel, telefonnal.  

- A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (február 1-

jén 16 óráig) írásban adhatja le.  

- A felvételi eredményét közlő értékelő lap február 5-én (pénteken) 800-1600 óra 

között vehető át az iskola portáján.  

- A felvételi vizsga feladatlapjai és a javítási-értékelési útmutatói 2021.  

január 23-án 1300 órától a www.oktatás.hu honlapon megtekinthetők.  

- A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. február 24-25. (szerda-csütörtök). A 

pontos beosztásról a jelentkezők az iskola bejáratánál, illetve az iskola 

honlapján tájékozódhatnak. Külön értesítést nem küldünk! A szóbeli vizsga 

pótnapja 2021. március 4. (csütörtök). Ez az időpont azoknak a tanulóknak van 

fenntartva, akik alapos indok miatt nem tudnak részt venni a rendes szóbeli felvételi 

vizsgán a megjelölt időpontban. A szóbeli vizsga pótnapjára a jelentkezés emailben 

a csvmgtitkar@gmail.com email címen történhet. 

  

Budapest, 2021. január 13.  

  

           Tisztelettel:  

                Tatár Gabriella Katalin sk.    

                     igazgatóhelyettes  
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