
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS JÁRVÁNY MIATT MÓDOSÍTOTT SZERVEZÉSÉRŐL* 

*A járvány miatt érvényes kormányzati intézkedések, az EMMI és az Oktatási Hivatal ajánlásai 
alapján 

Tisztelt Szülők, Kedves Felvételizők! 

 
Szóbeli meghallgatás 2021.03.06 (szombat) 

A négy évfolyamos ( speciális matematika, és fizika tagozatos), 

az öt évfolyamos (nyelvi előkészítő) képzés . 
A középfokú felvételi eljárásban, a központi írásbeli vizsgák, és a középiskolai felvételi eljárás részét 

képező szóbeli meghallgatások napjain csak  

a vizsgázók, a Földes Ferenc Gimnázium tanulói, dolgozói, hatóságok belépésre jogosult képviselői  

tartózkodhatnak a Földes Ferenc Gimnázium épületében. 

A belépési folyamatot és az épületen belüli tájékozódást az iskola tanulói és tanárai segítik. 

Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a testhőmérés.  

Az épület közösségi tereiben (folyosók, lépcsőházak, mosdók) viselni kell az orrot és szájat eltakaró 

egészségügyi vagy textil maszkot. A vizsgateremben a maszk használata a vizsgázók számára ajánlott, 

de nem kötelező. A vizsgatermekben és a mosdókban kézfertőtlenítő áll rendelkezésre. 

Mindenkit kérünk a megfelelő távolság betartására! A vizsgázók a felvételin engedélyezett 

eszközöket egymásnak nem adhatják át! 

A helyes maszkviselésre a kézfertőtlenítő használatára és a távolságtartásra tanáraink és diákjaink 

figyelmeztethetik a vizsgázókat. 

A vizsgázók terembeosztása a bejáratnál és a vizsgatermeknél található. 

A vizsgázó az épületben kijelölt útvonalon tud a vizsgaterembe eljutni, a vizsga után az épületből a 

Hősök tere felé nyíló főbejáraton távozni. 

A négy évfolyamos (speciális matematika, és fizika tagozatos), az öt évfolyamos (nyelvi előkészítő) 

képzés  szóbeli meghallgatásra érkezők  a Hősök tere felé nyíló főbejáraton jöhetnek be, és a 

bejárathoz közelebbi, (déli) lépcsőházon keresztül juthatnak el a vizsgatermekhez. 

A középiskolai vizsgát szervezők kérései, javaslatai: 

Kerüljük a zsúfoltságot a vizsgára érkezéskor, a vizsga ideje alatt és a vizsgáról távozáskor! 

- A vizsgázók 07:15 – 07:45 között érkezzenek. 

- A szóbeli meghallgatás mindenkinek egységesen 08:00-kor kezdődik. 

- A szóbeli meghallgatás eredményéről tájékoztató ideiglenes lista 03.09-én, az iskola 

honlapján (www.ffg.hu) megtekinthető. 

- A közterületi gyülekezési szabályok a vizsganapokon is érvényesek, kérjük azok betartását. 

A vizsgázók igényük szerint gondoskodjanak ételről, italról! 

Köszönjük együttműködésüket! 

         Fazekas Róbert 

         mb. igazgató 

http://www.ffg.hu/

