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A ktizponti irf sbeli vizsga ki6rt6kelt dolgozatait 2018.01.25-6n 08.00-t6l 16.00-ig tekintheti meg az iskola titkdrsriLgf n.

A tanul6i 6szrevdtelek 6s azok kezel6se (a nemzeti koznevel6srol sz6l6 201 1. 6vi CXC. tcjrvdny 38. $ (9)-e, valamint a
nevel6si oktat6si intdzmdnyek mrikod6s6rol 6s a k6znevel6si int6zm6nyek nevhaszn61at5r61 sz6l6 2012012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 35. $ (3) - (6) bekezd6sei alapj6n): - A kozponti ir6sbeli vizsga ki6rt6kelt dolgozatait avizsghzo es
sziildje azigazgato 5ltal meghathrozott helyen 6s id6ben, az iskola k6pviseldj6nek jelenl6t6ben megtekintheti, azokr6l
kezzel vagy elektronikus riton pl. digit6lis f6nyk6pezog6ppel m6solatot kdszithet,6s - kizhr6lag a hivatalos javft6si6rt6keldsi ritmutat6t6l eltdro 6rt6kel6s eset6n - az 6rt6kel6sre 6szrevdtelt tehet. Ha az iskolSban a felt6telek rendelkez6sre
6llnak, avizsghzo k6r6s6re a sajii ki6rt6kelt dolgozatirol m6solatot kell kdsziteni. A megtekint6shez - az adott fr6sbeli
vizsgilt kovetd nyolc napon beliil - egy munkanapot (nyolc 6r6t) kell biztositani.
- A vizsg6z6 6s sziiloje a javitSsi-6rt6kel6si ritmutat6t6l elt6r6 6ft6kel6s eset6n 6szrev6teleit a rnegtekint6st koveto
elso munkanap v6g6ig - tizenhat orlig - ir6sban adhatja le. Az dszrev6tel benytjt6srira nyitva 5116 hat6rido
elmulaszt6sa eset6n egy napon beliil lehet igazolSsi k6relmet benyfrjtani. Azigazolilsi k6relem benyiljt6si hat6rideje
jogveszt6.

-

Ha az irhsbeli vizsgak6rd6sekre adott megold6s 6rt6ke16s6re avizsgdzo 6szrev6telt ny0jt be, az iskola az lszrevdtelt

drdemben elbirhlja. Az iskola abiriilat eredm6ny6t hathrozat formSj6ban, megfelelo irrdokol6ssal, az 6szrev6tel
benyrijt6s6t koveto h6rom munkanapon beliil irSsban k6zli az 6szrevdtelt tev6vel.

-

Ha azdszrev5telt tevo az iskola hatdrozathnakkezhezvdtele utSn is fenntartja kor5bbi 6szrev6tel6t, ezt 3 napon beltil

ir6sban kdzli a vizsght szervezo iskol6val. A hatSrido elmulaszt6sa jogveszto, a fellebbezds benytljthshra
meghatfuozott hat6rid6 elmulaszt5sa miatt igazolSsnak helye nincs. Az iskola a fenntaftott 6szrevdtelt az igyre
vonatkoz6 dokumentumokkal egyi.itt egy munkanapon beliil megkiildi az OH-nak.
- Az OH a fenntartott 6szrev6telt drdemben elbir5lja. A birblat eredmdnydt hatfrozat form6j6ban, megfelel6
indokol6ssal, az lszrevdtel benyfijt5s5t koveto nyolc napon beli.il rovid irton (elektronikus riton) frSsban kozli az
iskolSval, valamint postai riton megktildi az iskol6nak es az 6szrev6telt tevonek.
Ha az 6szrev6telt tevo fenntaftla eszrevetel6t - a tov5bbi gyors iigyint6z6s 6rdek6bel - kdrji.ik, hogy az 6szrev6tel
fenntart6s5t adminisztr6ljik aK1zfelvir program Eredm6nyr<igzfto mentipontj6nak Eszrevdtelek kezel6se almeniij6ben
6s haladdktalanul vegydk fel a kapcsolatot az OH Koznevel6si Programok Fooszt5,lydval (tel: 06-l -374-2306, e-mail:
kozfelvir@oh.gov.hu), hogy megbesz6lj6k az lszrevdtel min6l gyorsabb tov6bbft6s6nak m6dj6t. Az OH-ba bekiildc,tt
fenntartott 6szrev6telhez mell6kelni kell:

-

a

jelentkezdsi lap hiteles m6solatSt,

szak6rt6i bizotts6g szakv6lem6nye 6s az erre vonatkoz6 igazgatoihatirozat hiteles m5solata (amennyiben szak6rt6i
bizotts6gi v6lemdny benyrijt6sra keriilt),
azirbsbeli dolgozat eredeti p6ld6ny5t,
a megtekint6s t6nydrol sz6l6 nyilatkozat hiteles m6solat6t
a tanul6i 6szrev6tel hiteles milsolat6t,
az ertekelo pedag6gus 6s az elbir6l6sban rdszt vev6 szaktandr szakmai v6lem6ny6nek hiteles m6solat6t,
az iskolai dont6srol s2616 ir6sba foglalt hatitrozat hiteles m6solat6t,
az et1iekelo lap hiteles m6solat6t
a tanul6i 6szrevdtel fenntart5s6nak eredeti peldhnydt

Az OH - aziratok be6rkez6s6t koveto - nyolc napon beliil dont, 6s dont6s6rol a k6zbesit6ssel egyidejiileg rovid riton
(elektronikus irton) 6rtesfti az igazgatot. A fenntartott 6szrev6tel benyrijt5sa 6s elbirSl6sa nem drinti a tanul6nak a
felv6telizteto koz6pfokri iskola Sltalhozott, felvdteli dontdssel kapcsolatosjogorvoslatijog6t.
A felv6teli vizsg6k lebonyolit6s6hoz sok sikert kivSnva, tisztelettel:
Budapest, 201 8. januitr 19.
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