Írásbeli felvételi vizsga
Ismételten felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét arra, hogy a Kempelen Farkas Gimnáziumba
jelentkező negyedikesek írásbeli felvételi vizsgája a gimnázium épületében 2013. január 18án 14 órakor kezdődik. A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk. (A január 24-én
14 órakor kezdődő pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt, akik betegek voltak, és
erről orvosi igazolást hoznak.)
Kérjük a szülőket, hogy az ültetés miatt gyermekükkel legalább 20 perccel korábban
érkezzenek meg. Kérjük, hogy a gyerekek diákigazolványt hozzanak magukkal. A feladatokat
tollal kell elkészíteni. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző,
szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Az írásbeli vizsgákkal kapcsolatos szervezési információk

A felvételi írásbeli vizsgát a gyerekek a második emeleten írják. Kérjük, hogy a gyerekek
érkezési sorrendben üljenek be a termekbe (külön ülésrendet nem készítettünk).
A vizsga zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük Önöket, hogy a második emeletet
legkésőbb 1345-kor hagyják el. A vizsga egész időtartama alatt kérjük, hogy a szülők ezen az
emeleten ne tartózkodjanak. Várakozni a földszinti ebédlőben lehet.
A vizsga kb. 16 órakor fejeződik be.

Tájékoztató az írásbeli vizsgát követő fontos teendőkről

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 2013. január 18-án 17 órától a www.oktatas.hu
honlapon megtekinthetők. Az írásbeli vizsga eredményét 2013. február 5-én (kedden) az
első emeleten található tanári melletti faliújságon függesztjük ki (korábban nem tudunk
felvilágosítást adni). Az eredményről szóló „Értékelő lapot” is ekkortól tudjuk átadni.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ez a lista még csak a nálunk írt felvételi dolgozatokat
tartalmazza. A máshol írt dolgozatok a végleges írásbeli sorrendet jelentősen
befolyásolhatják.
A kiértékelt feladatlapokat szintén ezen a napon, február 5-én 8 órától 16 óráig lehet az
iskola képviselőjének jelenlétében a titkárságon megtekinteni, azokról kézzel vagy
elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot készíteni. Szükség esetén a
szülő kérésére – saját költségére – fénymásolatot készítünk a dolgozatokról.

A megtekintés után a szülők legkésőbb a következő munkanapon, azaz február 6-án 8 órától
16 óráig tehetnek írásbeli észrevételt az értékeléssel kapcsolatban az Oktatási Hivatal
által leírt módon. Jogorvoslatra a megadott határidő után a gimnáziumban nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy amint azt a tájékoztatókon is elmondtuk, az írásbeli
vizsgát követően két fontos teendőjük van: 2013. február 15-éig a szülőknek kell a győri
Felvételi Központba a „Tanulói adatlap” nyomtatványt megküldeniük, emellett
iskolánkba egy újabb „Jelentkezési lapot” is be kell adniuk. A jelentkezési lapon a 01-es kód
az első idegen nyelvként angol, a 02-es kód a német nyelvet tanuló osztályt jelenti. Ha
mindkét osztályba kívánnak jelentkezni, akkor mindkét kódot az Ön által kívánt sorrendben
írják fel. Kérjük, hogy gyermekük 3. év végi bizonyítványának és a 4. félévi értesítőjének a
másolatát is csatolják.

A szóbeli meghallgatásra 2013. március 1-jén és 2-án kerül sor (a pótló vizsga időpontja
március 7.). A pontos beosztásról külön értesítést küldünk. Ha ezt a levelet február 27-éig nem
kapják meg, kérjük, hogy a beosztásról a gimnázium titkárságán ( 06/20-279-67-80 vagy
06/1-36-22-114) érdeklődjenek.

Az ideiglenes eredményeket 2013. március 12-én a gimnázium épületében tesszük közzé. Az
eredmények ismeretében a szülők március 19-éig a „Tanulói adatlapon” még módosíthatják a
megjelölt iskolák sorrendjét.
A fentiek ismeretében a gimnáziumba való felvételről végleges eredmény 2013. április 25ére várható. A felvételi eljárás eredményéről minden jelentkezőnek írásbeli értesítést küldünk
a „Jelentkezési lapon” megjelölt címére. A jelentkezés elutasítása esetén a szülők a
köznevelési törvény alapján jogorvoslattal élhetnek.
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