
A nálunk írásbeliző hatodikosoknak és szüleiknek 
 
 

Tisztelt Szülők! 
 

 

A 2022. január 22-én, szombaton esedékes hatosztályos központi írásbeli felvételi 

megszervezése kapcsán arra törekszünk, hogy gyermekük – a járványhelyzet és a 

felvételivel járó vizsgadrukk ellenére – nyugodt és biztonságos környezetben, tudása 

legjavát nyújtva teljesítse a kitűzött feladatokat.  

A sikeres lebonyolításhoz ezúton is kérjük az Önök segítő együttműködését – ennek 

kapcsán hívjuk fel szíves figyelmüket az alábbiakra. 

 

ISKOLÁNKBAN AZ ARCOT ELTAKARÓ MASZK VISELÉSE 

KÖTELEZŐ, ÍGY KÉRJÜK, GYERMEKÜK MINDENKÉPP MASZKBAN 

ÉRKEZZEN HOZZÁNK A FELVÉTELI NAPJÁN! 

 

A felvételizőknek hozniuk kell még: kék vagy fekete tollat, rajzeszközöket 

(ceruza, vonalzó, körző, szögmérő), valamint fényképes igazolványt 

(diákigazolvány vagy személyi) személyazonosságuk igazolására. 

 

Kérjük, hogy a 10 órai pontos kezdés érdekében legkésőbb 9.40-re érkezzenek 

meg az iskola épületéhez. A beléptetés nem a főbejáraton, hanem a szintén a Trefort 

utcából nyíló kocsibejárón és az iskola udvarán keresztül történik majd, tanári 

közreműködéssel.  

A szülők az iskolaudvarig kísérhetik gyermeküket, de az iskola épületébe nem 

léphetnek be! A felvételi ideje alatt az udvaron tartózkodhatnak, ill. 11.45-re 

visszajöhetnek gyermekükért, akivel az iskolaudvaron találkozhatnak újra. 

Az épületünkben történő tájékozódásban hetedikes diákjaink és tanáraink segítik 

majd a felvételizőket. A vizsgatermekben a létszámokat és az ülésrendet úgy alakítjuk 

ki, hogy a távolságtartás megvalósulhasson. Váratlan helyzetekre tartaléktermek 

lesznek előkészítve. Az épületbe történő belépéskor kötelező lesz a kézfertőtlenítés 

(ill. erre a két írásbeli közötti szünetben, a folyosókon is lehetőségük lesz a 

gyerekeknek). 



 

A magyar nyelv írásbeli 10-kor kezdődik és 10.45-ig tart, a matematika pedig 11-től 

11.45-ig. A két írásbeli közötti 15 perces szünetben a gyerekek saját 

telefonjukról felhívhatják szüleiket, ill. egy tanárainkból álló segítő csapat biztosít 

majd pedagógiai-lelki támaszt azoknak, akik ezt igénylik. Egészségügyi 

szükséghelyzet esetére védőnői jelenlétet is biztosítunk. 

 

A felvételivel kapcsolatos további fontos tudnivalókról (írásbeli eredmények 

közlésének, kijavított dolgozatok megtekintésének ideje és módja, írásbeli 

észrevételek szabályai, egyéni értékelő lapok átvétele stb.) egy kis írásos 

tájékoztatót adunk majd a gyerekeknek - kérjük, figyeljenek majd az abban 

leírt információkra is. 

 

Amennyiben gyermekük valamilyen nyomós, neki fel nem róható indok (pl. betegség, 

hatósági házi karantén, közlekedési ok) miatt nem tud részt venni a január 22-i 

írásbelin, kérjük, mielőbb jelezzék ezt nekünk a felveteli@trefort.elte.hu címen vagy 

a 06-1-460-4462-es iskolai számon. Ők majd a január 27-i, csütörtöki pótnapon 

tudnak írásbelizni. 

A második, február 4-i (pénteki) pótnap igénybevételével kapcsolatos, aktuális OH 

tájékoztatást itt találják: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/30

_2021_EMMI_hatarozat.pdf 

 

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük! 

 

Budapest, 2022. január 5. 
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