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VÉGZŐSÖK ZÁRÓVIZSGÁJÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK  
 

• A végzősök tanítása 2015. június 12-én ér véget. 

• Június 15-19. között felkészítő órákat szervezünk a végzősök számára a 

vizsgatantárgyakból.  

• A záróvizsgára való beiratkozásra június 15-17. között kerül sor.  

• A záróvizsgák időpontja: 

- június 22. – román nyelv és irodalom írásbeli vizsga, 

- június 23. – magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsga, 

- június 24. – matematika írásbeli vizsga. 

• A vizsgák a II. emeleti 29., 35., 36. és 37. termekben fognak zajlani. 

• Záróvizsgához illő öltözéket várunk el végzőseinktől a vizsgák idején. 

• 8.15-8.30 között lehet beülni a vizsgatermekbe meghatározott ülésrend szerint. 

• A vizsgatermekbe segédanyagokat (jegyzeteket stb.), elektronikus számoló, 

kommunikációs és tároló eszközöket (számológép, telefon, adathordozók stb.) szigorúan 

tilos bevinni! 

• A vizsgák 9.00 órakor kezdődnek. 120 perc áll a diákok rendelkezésére a feladatok 

megoldásához.  

• A vizsgadolgozatokat kék színű töltőtollal vagy kék színű, nem radírozható golyóstollal, a 

matematikai ábrákat grafitceruzával kell elkészíteni. A matematika vizsga alkalmával 

matematikai rajzfelszerelés használható. 

• Videokamerákkal megfigyeljük és rögzítjük a vizsgák menetét. 

• A csalást és a csalási kísérletet a vizsgáról való kizárással és 1-es osztályzattal büntetik. 

Csalási kísérletnek minősül, amennyiben valaki tiltott tárgyakat visz be a vizsgatermekbe 

(még akkor is, ha nem használta ezeket). 

• A vizsgaeredményeket június 26-án 16 óráig teszik közzé. 

• Június 26-án 16-20 óra között lehet megfellebbezni a vizsgaeredményeket. 

• A megfellebbezett vizsgadolgozatok végleges eredményeit június 30-án teszik közzé. 

• Az elülső lépcsőház földszintjén található hirdetőtáblán tesszük közzé a záróvizsgával 

kapcsolatos tudnivalókat. 

• A végzős diákok és szüleik az osztályfőnökökhöz, a vizsgatantárgyakat oktató tanárokhoz, a 

Titkársághoz és az Igazgatósághoz fordulhatnak további felvilágosításért illetve 

észrevételeikkel. 

• A záróvizsgák időpontjáról a 4431/29.08.2014. számú, a vizsgák megszervezési módjáról a 

4801/31.08.2010. számú oktatási miniszteri rendelet 2. számú melléklete rendelkezik. 
 

Iskolaigazgató, 

Csíkszereda, 2014. október 7. 


