A szóbeli vizsgára vonatkozó szabályok
Toldy Ferenc Gimnázium
Tisztelt szülők, tisztelt felvételiző tanulók! Az alábbi szabályokra azért van szükség, hogy a szóbeli
felvételi vizsgát biztonságos körülmények között tudjuk megrendezni. Tanáraink, a felvételi
bizottságok tagjai mindvégig maszkot hordanak majd, de a maszk alatt, biztató mosollyal jóindulatú
várakozással fogadják majd a szóbelizőket.
1. A tanulók az értesítésben jelzett időpont előtt legalább öt, de legfeljebb tíz perccel jelenjenek
meg. Korábban érkezett tanulót csak az beosztásban szereplő időpont előtt tíz perccel
engedünk az épületbe.
2. Szülők, kísérők nem léphetnek be az épületbe. A tanulóknak az épületen belül felsőbb
évfolyamos tanulók segítenek az eligazodásban. Az értesítésen szerepel az az időpont is,
amikor a tanuló várhatóan befejezi a szóbeli vizsgát.
3. Csak olyan tanulók vehetnek részt a szóbeli felvételin, akik tünetmentesek, nem fertőzöttek,
illetve nincsenek hatósági karanténban.
4. Ha a tanuló betegség, karantén vagy fertőzés miatt nem tud a beosztásban feltüntetett
időpontban vizsgát tenni, úgy a szülő ezt előre jelezze a +36-1/201-0736-os telefonszámon. A
halasztás okát orvosi igazolással vagy hivatalos karantén határozattal kell igazolni. Ezeknek a
tanulóknak március 11-én lehetőségük lesz még szóbelizni, amennyiben bemutatnak egy
orvosi igazolást, hogy meggyógyultak és közösségbe mehetnek, vagy egy 48 óránál nem
régebbi negatív teszt-eredményt.
5. Csak láztalan tanuló léphet be az iskolába, lázmérést és kézfertőtlenítést követően.
6. Az épületben a szájat és orrot elfedő maszk viselése kötelező, mind a folyosókon, mind az
osztálytermekben a felkészülés és a szóbeli felelet alatt is.
7. Az épületben tartózkodás egész ideje, így a vizsgák alatt is biztosítjuk a megfelelő távolság
tartását, ennek betartása a felvételiző tanulók számára is kötelező.
8. A vizsga során a tanuló tételt húz, ezt követően felkészülési idő áll rendelkezésre, ami alatt
jegyzeteket készíthet. A vizsga egy tízperces tantárgyi részből, illetve egy ötperces
beszélgetésből áll. A tantárgyi részt a tanuló az arra kijelölt helyen, ülve adja elő; szükség
szerint, amennyiben a feladat megkívánja, a táblára írja fel a felkészülés alatt a jegyzeteibe leírt
megoldást. A beszélgetés részt kiegészítheti a tanuló által előzetesen beküldött legfeljebb 4
oldalas dokumentum-gyűjtemény: oklevelek, dicséretek, tanúsítványok stb. A
vizsgabizottságok a vizsga során semmilyen papír alapú dokumentumot nem tekintenek meg
és nem vesznek át.
9. A beszélgetést kiegészítő dokumentumgyűjteményt a március 2-án és 3-án vizsgázók
legkésőbb március 2-án reggel 9.00-ig csatolt fájlként juttassák el toldyszobeli@gmail.com
címre. A fájl elnevezése a tanuló teljes (ékezetek nélküli) neve legyen! A pótidőpontokban
szóbelizők a dokumentumokat a szóbeli napjának reggelén 9.00 óráig juttathatják el
iskolánkba.

