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Tisztelt Szülők!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Kürt Alapítványi Gimnáziumban (1117 Budapest, Bogdánfy
Ödön utca 5/b.) tartandó központi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. szombat, 10 óra.
Kérjük, legkésőbb ½ 10-ig jelenjenek meg az iskola aulájában (alkalmi öltözet nem szükséges), és kérjük,
mindenki hozzon magával:
•
•
•

fényképes igazolványt (diákigazolvány, személyi igazolvány vagy útlevél is megfelel),
legalább 2 db kék színű (nem radírozható) tollat,
ha a matematikai ábrák készítéséhez szeretne használni grafit ceruzát vagy rotringot, radírt,
körzőt, vonalzót, szögmérőt.

A pótfelvételi időpontja: 2021. január 28. csütörtök, 14 óra. Pótfelvételit azok a tanulók írhatnak,
akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázó által benyújtott, indoklással
alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát
szervező intézmény vezetőjének jogköre.
A második pótnapról szóló EMMI határozat: A központi írásbeli vizsga letételére a központi írásbeli
vizsgaszervező intézményeknek második pótnapot is biztosítaniuk kell a tanulók részére, melynek
időpontja 2021. február 5. péntek, 14 óra. A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre
kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy
igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső
elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján
nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok
megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.
A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél
kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának
határideje 2021. január 29. péntek, 16 óra. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját
hatáskörében bírálja el.
A kijavított írásbeli dolgozatokat 2021. január 29-én, pénteken, 8 és 16 óra között tekinthetik
meg az iskola 21-es termében. Az EMMI határozata alapján értékelő lap jogszabály szerint hitelesített
példányát a vizsgaszervező intézmény szkennelt formában, elektronikus úton is megküldheti a
vizsgázónak.
Bármi kérdésük van, írjanak e-mailt vagy hívjanak minket a 06-1/796-7594-es telefonszámon.
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