
KIÉRTÉKELT DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE: 2021. JANUÁR 29. 8:00-16:00 

A megtekintés során 270 izguló diák szeretné megnézni kiértékelt dolgozatát, ezért különösen 

fontos az együttműködés, a türelem. Kérjük a kedves Szülőket, értsék meg, hogy a jelen 

helyzetben biztonságosan nem tudunk a diákokon kívül több személyt az intézménybe 

beengedni. 

Kérjük, akinek a vezetékneve A-K betűvel kezdődik lehetőleg 8:00 és 12:00 között, akinek a 

vezetékneve L-ZS betűvel kezdődik lehetőleg 12:00 és 16:00 között tekintse meg a 

kiértékelt dolgozatát. Nem kell külön jelezni, ha valakinek ez a beosztás nem megfelelő, a nap 

folyamán bármikor lehet jönni. 

Aki a Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskolában írta a felvételi dolgozatát az F2-es 

(földszint balra 1. terem) tanteremben, aki a Radnóti Miklós Általános Iskolában vagy a 

Táncsics Mihály Gimnáziumban írta a felvételi dolgozatát a 12-es (I. emelet balra 1. terem) 

tanteremben tekintheti meg dolgozatát. 

A dolgozatot csak a felvételiző diák nézheti meg a gimnázium képviselőjének jelenlétében. A 

dolgozatokról a diák fényképet készíthet, amit otthon a szülővel kérjük, hogy alaposan 

nézzen át! A fénykép készítéséhez a megfelelő eszközről a diáknak kell gondoskodni. 

Fénymásolásra idén nincs lehetőség. 

A megtekintéskor adjuk át központi írásbeli eredményeit tartalmazó Értékelő lapot, ami a 

továbbiakban a felvételi eljárás fontos részét képezi. 

A megtekintés során is kérjük a következő járványügyi szabályok betartását:  

belépés csak tünetmentesen, védőmaszkban, a távolságtartás szabályait figyelembe véve, 

testhőmérséklet mérése és kézfertőtlenítés után lehetséges. Kérjük a csoportosulás 

kerülését az iskola épületében és az iskola épülete előtt is. Ha egyszerre nagyon sok diák 

érkezik, előfordulhat, hogy az épületen kívül kell várakozni, mert korlátozott számban lehet 

az épületbe egyidejűleg belépni. 

Kérjük, hogy aki a megtekintéssel végzett, rögtön hagyja el a gimnázium épületét! 

ÉSZREVÉTELEZÉS: 2021. FEBRUÁR 1. (hétfő) 8:00-16:00  

Az értékelésre észrevételt lehet tenni az értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén írásban 

a megtekintést követő első munkanap végéig. Az írásos észrevételezést kérjük, hogy a 

vizsgázó hozza be a gimnáziumba az Értékelő lappal együtt. 

ÉRTESÍTÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL 

Az a vizsgázó, aki a megtekintésre nem jön el, az értékelőlapját a saját általános 

iskolájában tudja megnézni. Az át nem vett értékelőlapokat 2021. február 8-ig juttatjuk 

el az általános iskolákba. 

Megértő együttműködésüket köszönjük! 


