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A tanulói észrevételekés azok kezelése (a neínzcti köznevelésrót sóló 20l|. évi CXC. törvény 3E.

§ (9)-e, valamint a nevelésioktatási intéZményekműködéséról és a köznevelési intézmények névhasmálatáról szólő 20/2012, (YIíI. 3l.) EMMI rendelet 35. §
(3) - (6) bekezdései alapján):
- A központi írásbeli yizsga kiéítékeltdolgozatait avizsgázb és szülóje az igazgató által meghatározott helyen és idóben, az iskola
képviselójének jelenlétében megtekintheti, azok:ról kézzpl vagy elektronikus úton Pl. digitális íényképeógéppelmásolatot
készíthet,és - kizfuólag a hivatalos javítási-értékelésiútmutatótól eltéró értékeléses€tén - az értékelésreésaevételt tchot. Ha az
iskolában a fe|tételek rendelkezésre állnak, a vizsgtub kérésérea saját kiértékeltdolgozatáról miisolatot kell késziteni. A
me8tekintéshez - az adott írásbeli vizsgát követó nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biáositani.
- A vizsgázó és szülóje ajavít{ási-éítékelésiútmutatótól eltéró értéke|ésesetén észíeYételeita megtekintést köyető elsó munkanap
végéigtizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észreyétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasaása esetén egy napon belűl
lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határidej e jogvesaó.
- Ha az íriisbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésérea vizsgálzÁ észreyételtnyújt be, az iskola az ésaevételtérdemben
elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét batározat formájában, megfeleló indokolással, az észrevétel benyújtását követó három
munkanapon belül irásban közli az észrevételt teyóv€l.
- Ha az észíevételttevó az iskola határozAtánakkézheTlae|e után is fenntartja korábbi észíevételét,ezt 3 napon belül írásban közli
a vizsgát szerveó iskolával. A határidó eImulasztásajogvesztő, a fellebbezés benyújtrisára meghalározott hatfuidó elmulasáása
miatt igazo|ásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott ésaevételt az ügyre yonatkoá dokumentumokkal együtt egy munkanapon
belül mcgküldi az oH_nak.
- Az oH a fenntartott észíevételtérdemben elbírálja. Á bírálat eredményéthatfuozat formájában, megfeleló indokolással, az
ésaevételbenyújtását köv€tő nyolc napon belül óvid úton (elelrtronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton
megküldi az iskolának é§ az észrevételt tevőnek.
Ha az észrevételttevö fenntartja észrevételét- a további gyors ügyintézés érdekében- kérjük, hogy az ésaeYétel fenntartását
adminisztrálják a KözfelviI prognm Eredményrögzítö menüpontjának Észrevételekkezelése almenüjében és haladéktalanul vegyék
fel a kapcsolatot az oH Közrrevelési Prog,amok Fóosaályával (tel: 06-|-374-2306, e-mail: kozfelvir@oh.gov,hu), hogy
megbesze|jék az észevételminél gyorsabb továbbitásának módját,
Az oH-ba beküldött fenntartott ésaeyéteIhez mellékelni kell:
- ajelentkezési lap hiteles másolatát,
- szakértői bizottság szakvéleménye és az erre vonatkozó igazEatól határozat hiteles másolata (amennyiben szakértói bimttsági
véleménybenyrljtásra került),
- az ííásbeli dolgozAl eredeti példányát,
- a megtekintés tényérőlsóló nyilatkozat hiteles másolaüát,
- a tanulói észrevételhiteles másolatát,
- az értéke|ó pedagógus és az elbírálrásban részt vevó szaktanáI szakmai véleményénekhiteles másolatát,
- az iskolai döntésól sáló írásba foglalt határozat hiteles másolatát,
- az éítékelőlap hiteles másolatát
- a tanulói észeYét€l fenntartásának eredeti példányát.
Az OH - az iratok beérkezésétkövető - nyolc napon belül dönt, és döntéséról - a kézbesítésselegyidejúleg - rövid úton
(elektronikus úton) értesítiaz igazgatót. A fenntanott ésTevételbenyújtása és elbírálrása nem érinti a tanulónak a felvételiáetó
közepfokú iskola által hozott, felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

