
 

 

KEDVES TANULÓK, KEDVES SZÜLŐK!  
A központi írásbeli felvételi vizsgára 2021. január 23-án kerül sor.  

A vizsgára 9:30-9:50 között kell megérkezni a tanulóknak. 

A járványügyi szabályok maximális betartásával szervezzük meg az írásbelit: 

 a szülők az épületbe nem kísérhetik be a gyermeküket 

 belépéskor mindenki számára kötelező a testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés  

 a tantermekben maximálisa 10 vizsgázó lesz és  biztosított a legalább 1,5 méteres távolság 

 a közösségi terekben maszk használata kötelező, a dolgozat írás ideje alatt ajánlott ( de 
nem kötelező) 

 fertőtlenítési lehetőséget mindenhol biztosítunk 

Beléptetés az iskola épületébe két bejáraton keresztül történik a vezetéknév szerinti névsorban. 
Kérjük, hogy mindenki a megfelelő bejárathoz érkezzen, mert csak ott szerepel a beléptetési 
listán. 

1. Főbejáraton át        A - G    a  BAL  oldali ajtón  

           H - O   a JOBB oldali ajtón 

2. Oldalbejáraton át  P – W ( a kerítésen belüli parklón keresztül) 

A térképen be vannak jelölve az 1. és 2. beléptetési pontok. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Terembeosztást az Emailben küldött VIZSGABEHÍVÓ tartalmazza. 

 

A tantermek jelölésében az első betű a szinteket jelöli:   F – földszint 
                E – első emelt 
               M – második emelet 
                H – harmadik emelet 
A belépés után tanárok fogják segíteni a tanulókat a kijelölt tanterembe eljutni. 

Kérjük, hogy ne érkezzenek túl korán, mert az épületbe beléptetés csak 9:20-kor kezdődik és az 

iskola előtt is kerüljék el a csoportosulást! 

Parkolás az iskola mögötti és az Avasi templomhoz vezető Papszer utcán, a Szent István téri 

parkolóban és az Európa téri mélygarázsban javasolt. Az iskola épülete előtt   .  

A vizsga menete:  10  - 10:45     magyar nyelvi feladatlap 

               kitöltéséhez segédeszköz nem használható 

   15 perc szünet 
   11 – 11:45     matematika feladatlap 

kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más 
segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható 

Ettől eltérő a megoldási idő azoknak a tanulóknak, akik erre határozatban engedélyt kaptak. 
A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói január 23-án 13 órától tekinthetők meg a 
www.oktatas.hu honlapon 
Minden diák hozzon magával 

 személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány vagy személyi igazolvány) 

 a mellékelt behívó levelet ( nem kell papír alapon, telefonon is bemutatható) 

 íróeszközt ( a  dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék 
vagy fekete színű golyóstollal kell elkészíteni) 

 szükség esetén tízórait és innivalót 

 MOBILTELEFON a vizsga alatt kikapcsolva lehet a tanulóknál, de a szünetben a szülő és a 
tanuló beszélhet egymással 

 
Ha a jelentkező önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tud részt venni a január 23-ai 

vizsganapon, akkor azt az iskola titkárságára telefonon (46/500-180 11-es mellék)  vagy emailben 

( titkarsag@levaygimnazium.hu) jeleznie kell! 
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Pótnapok  
1. 2021.január 28. 14 óra  azon tanulók számára  , akik kérelem és a hivatalos igazolás 

bemutatásával erre engedélyt kaptak 
 

2. 2021. február 5. 14 óra. Ezen a pótnapon szigorúan csak a koronavírus vagy egyéb 

rendkívüli esemény miatt akadályoztatott tanuló vehet részt az igazgatónak benyújtott 

kérelem és igazolás alapján meghozott döntés szerint. A kérelem benyújtásának 

határideje január 29. 16 óra.  

A dolgozatok javítása már szombaton megkezdődik, de ez a vizsgázók nagy száma  miatt több 
napig is eltart. A pontszámok  január 25 – 27. között az iskola honlapján lesznek elérhetők 
www.levaygimnazium.hu  a tanuló  oktatási azonosítójával. 

A dolgozatok megtekintése 2021. január 29-től lehetséges. Valamennyi tanuló dolgozatát 
szkennelve, elektronikus úton , a jelentkezési lapon megadott email címre fogjuk 
elküldeni.  

Észrevétel lehetősége.  
A dolgozatok javítására vonatkozóan február 1-jén 8-16 óráig írásban észrevételt lehet 
tenni, (a dolgozathoz mellékelt nyomtatvány kitöltésével) melyet elektronikusan kell 
eljuttatni a titkárságra – titkarsag@levaygimnazium.hu)  
A beérkezett kérelmeket az iskola február 2-án 16 óráig írásban elbírálja. A bírálatról 
készült határozatot elektronikus úton juttatjuk el az észrevételt benyújtó számára.  

Értékelő lap átadása szintén elektronikus formában történik. A beszkennelt értékelőlapot a 

dolgozattal együtt fogjuk emailben elküldeni. Az észrevétel után felülbírált dolgozatok 

értékelő lapját február 8-ig fogjuk elküldeni. 

Kérjük, hogy legyenek szívesek folyamatosan figyelni a megadott email fiókjuk levelezését, 
illetve az iskola honlapját, mivel a vizsgával kapcsolatos minden ügyintézés és kapcsolattartás 
elektronikus formában történik. 
Bármilyen kérdésüket feltehetik a  tanulmanyi.ig.h@levaygimnazium.hu  

           titkarsag@levaygimnazium.hu    címen.  
Jó felkészülést és sikeres vizsgázást kívánunk minden kedves tanulónak! 
 

Áldás kívánással:   Kerboltné Tóth Edit 
ig. h.  

Miskolc, 2021.01.17. 
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