Intézmény neve: Pannon Oktatási
Központ Gimnázium, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Általános Iskola

Feladatellátási hely neve: Pannon Oktatási
Központ Gimnázium, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Általános Iskola
Feladatellátási hely száma: 13

OM azonosító: 200290

Feladatellátási hely címe: 2400
Dunaújváros
Kőris utca 17.
Vizsgázó neve: ……………………….
címe: ………………….
VIZSGABEHÍVÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

Ezúton értesítem a tanulót, hogy jelentkezése alapján a táblázatban szereplő tárgy(ak)ból a megjelölt helyen és
időpontban tehet központi írásbeli vizsgát.
A VIZSGA TÍPUSA

TÁRGY

A VIZSGA IDŐPONTJA

A VIZSGA HELYSZÍNE

9. évfolyam

Magyar nyelv

2017-01-21 10:00

2400 Dunaújváros, Kőris u. 17. POK Magángimnázium …..

9. évfolyam

Matematika

2017-01-21 11:00

2400 Dunaújváros, Kőris u. 17. POK Magángimnázium …..

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy
fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl.
zsebszámológép) nem használható.
Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg az alábbi helyszínen: aula
A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:



személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
jelen értesítőt.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola
képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy
elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés
esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a
saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintés helyszíne és időpontja:
A VIZSGA TÍPUSA

TÁRGYA

A MEGTEKINTÉS HELYSZÍNE

A MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA

9. évfolyam

Magyar nyelv

POK Magángimnázium aula

2017-01-27 08:00-16:00

9. évfolyam

Matematika

POK Magángimnázium aula

2017-01-27 08:00-16:00

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az
iskola. 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.
A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2017. február 9-éig közvetlenül
tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy
az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.
A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánok.
Kelt, …………………, 2017.01.11.

