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Tisztelt Sz萌6k! Kedves Tanu16k!

A k6zponti fr各sbeli felv6teli vizsgara 2022. janu釦21-6n ker乱sor. A vizsgara 9:30-9:40 k6z珊ke11

megerkezni a tanu16knak iskolink飴bq直atan kereszttil. A be16p6s ut各n seg坤ik a tanu16kat a k竜e161t

tanterembe eU utni.

A terembeosztdst a mellekelt VIZSGABEHfv6 tartalmazza.

A vizsga menete:

1 0‥00 - 1 0:45 m御,ar ,ayelv擁わあ嬢(kit61tes6hez segedeszk6z nem hasznalhat6)

10:45 - 11:00 sz被net

l l :00 - 1 1 :45 matematikajをIa。otl呼(kit61tさs6hez r祖veszk6z6k6n [vonalz6, k6rz6, SZ6gmer6]

kfvul m各s seg6deszk6z [pl. zsebszamo16g6p] nem haszn各lhat6.

Ett6l elt5r6 lehet azoknak a tanu16knak a megolddsi idQje 5s a seg5deszk6z hasznalata, ckik 。rre a

k6s6bbiekben hat紅ozatban engedelyt kapnak (SNI-S, BTMN-eS).

A felvさteli vizsga feladatlapjai 6s javft各singrt6ke16si 。tmutat6i a vizsgat k6vet6en tekinthet6k meg a

WWW.Oktatas.hu honlapon, de iskol各nk honlapjin is elhelyezztik a linket.

Minden diak hozzon magかval

-　SZem51yazonosft各sra alkalmas igazoIv紅yt (di組gazoIv如y vagy szem61yi igazoIvany)

-　a mel16kelt behiv6 levelet (nem kell pap王r alapon, telefonon is bemutathat6)

‾ ir6eszk6zt (a dolgozat megirasakor a r祖vokat ceruzまval, minden egy6b fr各sbeli munkat k6k

Vagy fekete szinfi goly6sto皿ke11 elkesziteni)

-　SZ甑ks6g eset6n emi- eS imiva16t

-　MOBILTELEFON a vizsga alatt csak kikapcsoIva lehet a tanu16knal.

Ha a jelentkez6 6血ib細kivtil es6 elhar王thatatlan ok miatt nem tud r6szt venni a janu各r 21-i

Vizsganapon, akkor azt az iskolai titk各rs各gon telefonon (48/3 1 1 -422) vagy emailben (titkar@irinyi-

refhu) jeleznie kell!

P6tnap -2023.janu鉦31. 14 6ra

P6tI6 irasbeli vizsgat azok a tanu16k irha血ak’akik az e16z6 irdsbeli皿aIapos ok miatt nem tudtak r6szt

Vemi. A vizsgaz6k altal beny句tott indokldssaI alatamasztott irasos k6relem merlege15se, a beny噂Ott

igazol各sok elfogaddsa a k6zponti frdsbeli vizsgat szervez6 int6zm6ny igazgat碑akj ogk6re. Vizsgaism6t16sre

nincs m6d’minden tanu16 csak egyszer tehet azonos tfpus旺6zponti Irdsbeli vizsg紅



Az ered皿envek k6z脆se

A pontsz各mok janudr 25 utin az iskola honl祖廟(www.irinyi-refhしl - Beiskol各zas men叫ront)

lesznek elerhet6k a tan山6 oktatdsi azonosit句ival.

A dolgozatok megtekint6se 2022. janu鉦27-en 7:30 - 15:30 k6zctt lehets6ges iskol鉦k lOl-eS

tem6ben. Itt a dolgozatokrdi mobiltelefomal fenyk6p k6szithet6.

A hitelesitett Ert6ke16 lap kiktildese szint6n elektronikus fom針)an t緬6nik, de釦vehet6 lesz

SZem61yesen az iskolatitk託roknal is.

白紙reV6te量le血et6s蝕e

A szti16 a dolgozatok javitdsむa vonatkoz6 indokolt 6szrevさte16t 2023. janudr 30-an 16 6r徹g

irdsban iskold血ban ny向th軸a be, Vagy elektronikusan juttathatia el a titk各rs各gra (titkar@i血Iyi-

重e景hu).

A beerkezett k relmek febru鉦2-in 16 6raig ke血ulnek elbiral各sra. A biralatr61 kesz曲hatむozatot

elektronikus血on - Vagy e-mail c王m hiany創)an lev61ben -jutta匂uk el az 6szrev6telt beny可t6 szdrndra.

K6rj屯k, hogy folyamatosan鯖gye軽k a megadott email fi6kjuk levelezさset (a SPAM m呼やdt isり,

i11etve az iskoIa ho山apjat, mivel a vizsg各val kapcsolatos minden kapcsolattartds 6s櫨gyint6zさs

elektronikus form各ban tchenik.

B各rmilyen kerdes屯ket feltehetik a e-mail cimen.

J6 felkさszu嶋st 6s sikeres vizsgazdst kIvinunk minden kedves tanu16nck!

Kazincbarcika, 2022. december O8.
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