Fontos aktuális időpontok a felvételivel kapcsolatban
2018. január 20, szombat, 10.00:
Központi írásbeli felvételi az ötödik, illetve a kilencedik osztályba jelentkezők számára.

Negyedikeseknek: A díszterembe szombaton 9.15-re kell megérkezni, rövid
tájékoztatás után innen mennek majd a tanulók a dolgozatírásra kijelölt termükbe. A
díszterem az épület legfelső szintjén található.

Nyolcadikosoknak: A dolgozatírás termébe szombaton 9.30-ra kell megérkezni, a
portáról mennek majd a tanulók a dolgozatírásra kijelölt termükbe. Az írásbeli reggelén
tanárok és licista diákok segítik majd a nyolcadikosok eligazodását.
A nyolcadikosok számára kijelölt termek helye:
1.terem:
Az udvar jobb oldali földszinti terme.
6.terem:
Porta mellett jobb oldali terem a főlépcsőházban.
7.terem:
Az udvar bal oldalán van az egyes lépcsőház, ennek földszinti bal terme.
8.terem:
Az udvar bal oldalán van az egyes lépcsőház, ennek földszinti jobb terme.
9.terem:
Az udvar bal oldalán van a kettes lépcsőház, ennek földszinti bal terme.
27.terem:
Főlépcsőház, második emelet, középső terem
28.terem:
Főlépcsőház, második emelet

2018. január 22, hétfő, 15.00, 40-41.terem:
Nemzetiségi írásbeli. A terembe érkezni 14.40-re kell!
2018. január 25, csütörtök, 14.00-15.45, 34-es terem:
Pótló írásbeli felvételi a nyolcosztályos gimnáziumba, illetve a kilencedikbe jelentkezők
számára. A terembe érkezni 13.40-re kell! A dolgozatok megtekintése 2018. január 29-én
lehetséges.
Figyelem! Pótló írásbelit csak azok írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem
tudtak részt venni!
2018. január 25, csütörtök, 8.00-16.00, titkárság:
Nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezők (negyedikesek) írásbeli dolgozatainak
megtekintése. A fénymásolással történő másolás költsége 10 Forint oldalanként.
2018. január 26, péntek, 14.00, 34-es terem:
Pótló nemzetiségi írásbeli. A terembe érkezni 13.45-re kell! A dolgozatok megtekintése 2018.
január 29-én lehetséges.

2018. január 26, péntek, 8.00-16.00, titkárság:
Kilencedik osztályba jelentkezők (nyolcadikosok) írásbeli dolgozatainak megtekintése. A
fénymásolással történő másolás költsége 10 Forint oldalanként.
2018. január 29, hétfő, 8.00-16.00, titkárság:
Pótló írásbeli felvételi dolgozatainak megtekintése.
2018. február 8, csütörtök:
A Líceum eddig az időpontig értesíti az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2018. február 9, péntek, Líceum titkársága:
A Líceum saját jelentkezési lapjának leadási határideje
2018. február 19, hétfő, Líceum titkársága:
A központi jelentkezési lapok leadási/megküldési határideje. Kérjük azokat a tanulókat, akik
nem nálunk írták az írásbeli felvételi dolgozatot, csatolják a jelentkezési laphoz az Értékelő
lapjuk másolatát!
2018. február 19, hétfő, Oktatási Hivatal:
A tanulói adatlapok megküldési határideje.
2018. február 22-március 13:
Szóbeli felvételi vizsgák a Líceumban.

Az észrevételezés lehetősége
A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által
meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról
kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel 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 megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát
követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 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.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be,
az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat
formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon
belül írásban közli az észrevételt tevővel.
Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi
észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő
elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt
igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó
dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak.
Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat
formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid
úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az
iskolának és az észrevételt tevőnek.
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