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Kedves Tanuló! 

 

Örömmel fogadtuk gimnáziumunkba való jelentkezésedet. Mielőtt döntenénk felvételed 

ügyében, szeretnénk Veled személyesen is találkozni, egy rövid (kb.15 perces) beszélgetésre. 

A szóbeli meghallgatás témáját iskolánk honlapján a felvételi tájékoztatójában megtalálod 

(https://www.sziirfig.hu/images/dokumentumok/2021_22_felveteli_tajekoztato.pdf ) 

 

 Kérjük hozd magaddal az idén használt: 

- a Kréta naplóból kinyomtatott ellenőrző könyvedet,  

- a matematika füzetedet (füzeteidet), 

- a magyar irodalom és nyelvtan füzeteidet, 

- a történelem füzetedet. 

 

A szóbelik időpontja 2021. március 1-3. A pontos beosztás hamarosan megjelenik a 

honlapunkon (www.sziirfig.hu), melyet folyamatosan aktualizálunk a beérkező jelentkezések 

alapján. 

 

 

Kedves Szülők! 

 

 

Sajnos a járványhelyzet miatt iskolánkba csak a felvételiző diákok léphetnek be, a következő 

biztonsági előírások betartása mellett:  

1.Biztosítjuk, hogy a vizsgák megkezdése előtt, a vizsgák alatt és után a vizsgázók az 

épületben és a várakozó helyiségekben ne csoportosuljanak, az egészségügyi szabályokat 

tartsák be.  

2. Minden vizsgahelyszínen biztosítjuk a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, amelynek 

használata fontos a fertőzések megelőzése érdekében. Ennek rendszeres használatára fel 

fogjuk hívni a vizsgáztatók, a vizsgán közreműködők és a vizsgázók figyelmét.  

3. A vizsgateremben a jelen lévő személyek között a minimum 1,5 m távolságot biztosítjuk, a 

vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja.  

4. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök 

ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a 

személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárásokat alkalmazzuk a megfelelő biztonságos 

távolság megtartásával.  
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5. Az iskolaépületben a belépés általános szabályai érvényesek, különös tekintettel a 

testhőmérséklet mérésére.  

6. A vizsgán közreműködők számára a védőmaszk viselése kötelező.  

7. A védőmaszk viselése a vizsgázók számára  

a) az épületben való tartózkodás, várakozás ideje alatt kötelező,  

b) a szóbeli vizsgán a felkészülés ideje alatt ajánlott, de nem kötelező,  

c) a szóbeli felelet során nem kötelező. 

Amennyiben ennek ellenére sem engedi el gyermekét a szóbeli vizsgára, kérem jelezze ezt a 

molnar.ildiko@sziirfig.hu email címen, vagy a +36 26/785193 telefonszámon. 

Az ideiglenes felvételi jegyzéket – melyen csak a tanulói azonosítószámok szerepelnek – 

2021. március 16-án függesztjük ki iskolánk bejáratához, valamint iskolánk honlapján is 

megjelentetjük. A felvétellel kapcsolatos döntésről szóló értesítést legkésőbb 2021. április 23-

ig postára adjuk 12/2003 (V.23) OM rendelet szerint, ill. nyilvánosságra hozzuk iskolánk 

honlapján, valamint a bejáratnál is kifüggesztjük.  

 

 

 

Szentendre 2021. február 22. 
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