
TUDNIVALÓK A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL 

Jelentkezési határidő: 2018. december 7. 

 A központi írásbeli felvételi vizsgát az egész országban egységesen 
szervezik, erről az általános iskolák tájékoztatják a szülőket. Ha a gyermek 
hatodikos, akkor le kell tölteni az Oktatási Hivatal honlapjáról a jelentkezési lapot, 
vagy eljönni az iskolánkba, mi is tudunk adni. A jelentkezési lapot pontosan kitöltve 
postán vagy személyesen kell eljuttatni a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti 
Szakgimnáziumba december 7-ig! 
Ha a gyermek valamilyen tanulási zavarral küzd, és könnyítést kérnek, csatolni kell a 
szakértői véleményt és egy szülői kérelmet! Az alábbi kedvezményekre lehet 
jogosult: 

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez 
indokolt esetben megnövelhető), 

− segédeszköz használata (a megfelelő szakértői vélemény alapján az igazgató 
döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, 
megszokott eszközök biztosításáról), 

− az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a 
megfelelő szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat 
értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, 
az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért 
összpontszámba sem számítja be) 

Az írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója nem mentheti fel a vizsgázót a 
magyar nyelv vagy a matematika feladatlap megírása alól!!! 
 
A felvételi vizsga időpontja: 2019. január 19.   10 óra 
Helyszín: 1151 Budapest, Fő út 70.   A épület fszt. 
 
Kérjük, hogy a tanulók a vizsgák megkezdése előtt legalább 15 perccel jelenjenek 
meg! 
●   Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden 
egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tollal kell elkészíteni! 
●   A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható! 
● A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, 
szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható (kivéve, aki 
pedagógia szakvélemény alapján kérelmezte)! 
A vizsgára minden tanuló feltétlenül hozzon magával személyazonosításra alkalmas 
igazolványt: 
        ● diákigazolványt 
        ● személyi igazolványt 
        ● útlevelet 



 
Pótló írásbeli vizsga : január 24. 1400 

A pótló írásbeli vizsgán  akkor vehet részt a tanuló, ha január 19-én az írásbeli 
vizsga megkezdése előtt jelzi a szülő a betegséget és január 22-én 1600-ig 
bemutatja az orvosi igazolást. 
 
 
A kiértékelt írásbeli dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele: 

2019. január 25.   800-1600 
 

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kíván a 
 

Gimnázium tantestülete! 


