KÖZPONTI FELVÉTELI ÍRÁSBELI
MEGTEKINTÉS, ÉSZREVÉTELEZÉS, FELLEBBEZÉS

A dolgozatok megtekintése
Helyszín:
Valamennyi dolgozatot a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban lehet megtekinteni,
függetlenül attól, hogy melyik helyszínen írta a tanuló a felvételit.
Időpont:
2021. február 03. szerda – a járványügy helyzet miatt előre meghatározott sorrendben
lehet a dolgozatokat megtekinteni. A beosztás a tájékoztató alatt található.
Kérjük érkezzenek pontosan a megadott időpontra.
Az épületbe csak az adott időpontra érkezők léphetnek be, tanulónként maximum 2
személy. Több teremben párhuzamosan zajlik a dolgozatok megtekintése a
meghatározott beosztás szerint.
Kérjük, hogy a dolgozatokat megtekintéskor fényképezzék le. A járványhelyzet miatt
nincsen lehetőség a helyben való hosszadalmas megtekintésre, a javító kulccsal való
összehasonlításra.
A dolgozatok nagy száma miatt fénymásolatot készíteni nem tudunk.
A megtekintés után kérjük mielőbb hagyják el az épületet.
A második pótnapon, 2021. február 05-én megírt dolgozatok megtekintése:
2021. február 10-e.
Észrevételezés, fellebbezés

A megtekintést követő napon 16,00 óráig, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési
útmutatótól eltérő értékelés esetén, észrevételt lehet tenni az értékelésre.
Ennek időpontja:

2021. február 04., csütörtök, 8,00-16,00.

Helyszíne:

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Az észrevételezést írásban kell megtenni, az erre szolgáló formanyomtatvány a
tájékoztató alatt található, illetve az iskola portáján is átvehető.
Az észrevétel elbírálásának lebonyolítása:
-

Az írásban, a formanyomtatványon megtett észrevételt 2021. február 04-én
8,00 és 16,00 óra között a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban személyesen
kell beadni. A szaktanár a beérkezés sorrendjében azonnal elbírálja az
észrevételeket. A gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy várják meg a
szaktanári döntést.

-

A járványhelyzetre való tekintettel az iskola aulájában maximum 10 fő
tartózkodhat.

A második pótnapon, 2021. február 05-én megírt dolgozatok észrevételezése:
2021. február 11-e péntek, 8,00-16,00. Az észrevételeket a Kispesti Deák Ferenc
Gimnázium intézményvezetőjéhez kell benyújtani a fentiekben meghatározott módon.
A fellebbezés módja:
Ha az iskola által az észrevételezésre hozott döntés ellen a szülő, tanuló fellebbezést
kíván benyújtani, akkor ezt három napon belül írásban kell közölnie a vizsgát szervező
iskolával. A fellebbezést a vizsgázó és szülője személyesen nyújthatja be az
intézménybe, illetve szkennelt formában, e-mailben is eljuttathatja a gimnázium email-címére: kdfg@kdfg.info. A formanyomtatvány a tájékoztató alatt található. A
határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó
dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak (a
továbbiakban: OH)
A középfokú felvételi eljárásról a hivatalos tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján
(www.oh.hu) található.

