TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÍRÁSBELI VIZSGADOLGOZATOK MEGTEKINTÉSÉRŐL
A vizsgadolgozatok megtekintésére május 31-én és június 1-én, hétfőn és kedden 8 és 16 óra között van lehetőség. Kérjük, hogy a 12.a és a 12.b osztály május 31-én (hétfőn), a 12.c és a 12.d osztály június 1-én
(kedden) tekintse meg a dolgozatait. Ha valaki előre jelzi, hogy számára kizárólag csak a másik nap alkalmas a megtekintésre, akkor ezt is lehetővé fogjuk tenni.
A megtekintés helyszínei: F02 (12.a, hétfő); F03 (12.b, hétfő); F02 (12.c, kedd); F03 (12.d, kedd); nagytanári
(előrehozott és KH-s emelt szintű vizsgázók).
 A termekben egyszerre legfeljebb három vizsgázó tartózkodhat. Kérjük, hogy (a torlódást elkerülendő)
osztályonként készítsetek előzetesen beosztást arról, hogy ki mikor jön megtekinteni a dolgozatait. Mindenki csak egyszer jöhet be a dolgozatainak megtekintésére, egy-egy emberre kb. (legfeljebb) 45 perc jut.
 Mindenki csak a saját dolgozatait tekintheti meg. A megtekintéshez más személyt a vizsgázó nem vihet
be magával. (Szabályos felhatalmazás felmutatása esetén a megtekintés joga átruházható, de ez azt jelenti,
hogy a vizsgázó nem nézheti meg a dolgozatát.) Az KH-s emelt szintű vizsgázókat kérjük, hogy a megtekintés előtt igazolják személyazonosságukat.
 Kérjük, hogy ha másolatot szeretnétek készíteni a dolgozataitokról, akkor hozzatok magatokkal erre alkalmas okostelefont vagy digitális fényképezőgépet, mert fénymásolási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.
 A padba a vizsgázó csak a telefont vagy a digitális fényképezőgépet viheti magával (ha van nála). Írószert (mégpedig fekete ceruzát) és üres fehér papírt kérésére biztosítunk. A táskákat a vizsgázók tegyék le a tábla elé.
 Egy vizsgázó egyszerre egy dolgozatát tekintheti meg. A következő dolgozatát akkor kaphatja meg, ha
az előzőt visszaadta. A vizsgázó kérésére az éppen tanulmányozott dolgozatához tartozó javítókulcsot a
rendelkezésére bocsátjuk.
 Egy-egy dolgozat megtekintésekor a vizsgázó aláír egy papírt, mely szerint az adott dolgozatot megtekintette. Ezt tantárgyanként külön-külön meg kell tenni.
 A dolgozatok megtekintéséhez szakos ügyeletet, segítséget nem tudunk biztosítani. Ha a vizsgázónak
kérdése van, fényképezze le a dolgozat szükséges részleteit vagy készítsen arról jegyzeteket, és a megtekintés után (akár elektronikus csatornákon keresztül) konzultáljon szaktanárával.
 Kérjük, hogy az informatikából vizsgázók egyeztessenek szaktanárukkal dolgozatuk külön megtekintéséről.
 Az esetleges fellebbezés beadásához a helyszínen formanyomtatvány áll rendelkezésre, a közép- és emelt
szintű dolgozatokhoz két különböző! A formanyomtatványok honlapunkról elektronikus formában is
elérhetők: http://www.arpadgimnazium.hu/erettsegi/202021-majus-juniusi-vizsgaidoszak. A nyomtatványok rovatait teljes körűen és olvashatóan kell kitölteni. A vizsgázó egyedi érettségi iktatószáma rajta van a
vizsgabizottságok listáján, a vizsgázó azonosító jele (csak emelt szint) pedig a dolgozatra írt azonosító kód.
Ha a formanyomtatványon lévő hely nem elegendő, egy másik papíron folytatható az észrevétel leírása.
Az észrevételben meg kell jelölni, hogy pontosan melyik feladattal kapcsolatban pontosan mi a kifogása a
vizsgázónak. A megfellebbezett feladatot (és mást nem) újra értékelik, így elvileg az sem zárható ki, hogy a
fellebbezés során a vizsgázó pontszáma csökken!
 Az esetleges észrevételeket június 2-án (szerdán) 16 óráig lehet az iskolában leadni, vagy elektronikusan
elküldeni Kámán Veronika tanárnőnek (Kaman.Veronika@arpad.sulinet.hu) és másolatban Koncz Levente igazgatóhelyettes tanár úrnak (Koncz.Levente@arpad.sulinet.hu). Az elektronikus úton elküldött észrevételek beérkezéséről minden esetben visszaigazolást küldünk, ennek elmaradása esetén kérjük, hogy érdeklődjetek. A határidő jogvesztő. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az
értékelés számszaki hibája esetében tehető.

