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NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMBA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA 

 

 

KEDVES TANULÓ, KEDVES SZÜLŐ! 
 

Az iskolába jelentkezés feltételeként a tanulónak közös központi írásbeli vizsgát kell tennie 

2023. január 21-én 10 órai kezdettel magyarból és matematikából. A vizsga 2 x 45 percet vesz 

igénybe, mindkét feladatlapot ugyanabban a teremben tollal kell kitölteni, köztük 15 perc 

szünetet tartunk.  

A vizsgára 9.00-9.45 között kell megérkezni a tanulóknak.  
Ha a jelentkező önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tud részt venni a január 21-i 

vizsganapon, akkor azt az iskola titkárságára telefonon (46/508-913, 46/353-903) vagy e-

mailben jeleznie kell! Kérelem és hivatalos igazolás bemutatásával január 31-én 14 órától írhat 

pótló felvételi dolgozatokat.  

 

 

A tanulónak személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal igazolnia kell a 

személyazonosságát! 

A feladatlapra rá kell írni a tanuló nevét és születési idejét! 

 
A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói január 21-én 13 órától 

megtekinthetők a www.oktatas.hu honlapon. 
 

Az írásbelin elért nem végleges pontszámok megtekinthetők a 

http://hermangimnazium.hu 

honlapon a tanulói azonosító ismeretében január 25-én délután. 

 

A felvételi dolgozatok megtekinthetők,  

és az értékelő lapok átvehetők  

2023. január 26-án (csütörtökön) 8-16 óráig a díszteremben. 

Javasoljuk a dolgozatok lefényképezését. 

Kérjük, hogy fénymásolatot csak indokolt esetben kérjenek! 
 

http://hermangimnazium.hu/


A dolgozatok javítására vonatkozóan január 27-én 8-16 óráig írásban észrevételt lehet tenni (a 

honlapon megtalálható nyomtatvány kitöltésével, melyet elektronikusan kell eljuttatni a 

titkárságra– titkarsag@hermangimnazium.hu). A beérkezett kérelmeket az iskola január 30-

án 16 óráig írásban elbírálja. A bírálatról készült határozatot elektronikus úton juttatjuk el az 

észrevételt benyújtó számára. Ha a szülő az észrevétel elbírálását nem fogadja el, akkor az 

iskola az Oktatási Hivatalhoz továbbítja a szülői észrevételt, ahol 3 munkanapon belül végleges 

döntés születik. 

 
A felülbírált dolgozatok értékelő lapját a tanév rendje szerinti időpontig, legkésőbb február 10-ig postán 

küldjük meg a vizsgázó számára.  

 

A szóbeli vizsgára az eredmények ismeretében kell beadni a jelentkezési lapot 2023. 
február 15-ig, mely kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben 

előállított felvételi lap lehet. Kézi kitöltésre nincs lehetőség.  

 

A központi felvételi vizsga értékelő lapját, és a 4. félévi bizonyítvány fénymásolatát 

kérjük csatolni a jelentkezési laphoz. 
 

 

A szóbeli felvételi vizsga 2023. február 27-én (hétfőn) 8 órakor kezdődik. 
 

A vizsga beosztása a hermangimnazium.hu honlapon tekinthető meg február 24-től.  

 

Kérjük, hogy a tanuló a beosztás szerinti időpontnál negyed órával korábban érkezzen 

meg, erről külön értesítést nem küldünk. 

 

 

Kedves Szülők, Tanulók! A jelentkezők nagy számát tekintve érthetően nagy izgalommal 

várják az eredményeket. Igyekszünk gyorsan és pontosan elvégezni az értékelést, de a vállalt 

határidőknél hamarabb nem áll módunkban felvilágosítást adni. 

Az értékeléssel kapcsolatos bizalmat a rendeletek által megengedett legnagyobb nyilvánosság 

biztosításával szeretnénk továbbra is fenntartani. Kérjük, kövessék figyelemmel az iskola 

honlapját ahol minden tájékoztatást igyekszünk megadni. 

 

    Madarász Péter 

intézményvezető 
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