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Érettségi 2020.05.04-21. 

 

Kedves emelt szinten érettségiző diákok! 

 

Szeretettel köszöntünk benneteket iskolánkban! 

Feladatunk ebben a nehéz helyzetben, hogy közösen, mindannyiunk számára a lehető legjobban 

és legbiztonságosabban megoldjuk ezt a helyzetet. Ehhez kapcsolódnak szabályaink, kéréseink. 

Úgy viselkedjetek az érettségi időszakban, hogy minél kevesebb egészségre veszélyes 

helyzetbe kerüljetek! Nagy pech lenne most lebetegedni! Figyeljetek a felügyelőtanárok 

egészségére, tartsátok az előírt 1,5-2 m távolságot és ne szegjétek meg az előírásokat! 

Az érettségi napokon a tőlünk telhető legnagyobb biztonságot szeretnénk minden résztvevőnek 

nyújtani. Mindez sokkal körülményesebb lesz és több időt fog igényelni, de ehhez 

alkalmazkodnunk szükséges. Ebben a felügyelőtanárok a segítségetekre lesznek, de a ti 

együttműködésetek nélkül nem tudjuk megvalósítani a biztonságos légkört. 

Az iskola épületét és a vizsgatermeket minden nap fertőtlenítjük. 

Amennyiben megoldható, ne tömegközlekedési eszközzel jöjjetek az érettségire! 

 

Melegen öltözzetek, mert a termek nagyon hidegek az állandó szellőztetés miatt! 

 

Buszmegálló – Meredek utca felőli érkezés 

Érkezésnél plakátokat helyezünk el és rendőri irányítást kapunk. 

Találkozáskor tartsátok a kellő távolságot, kézfogás, puszi nélkül.  

 

Beléptetés 

Két kapun és a két lépcsőházban mehetnek a vizsgázók a vizsgabehívón megjelölt tantermekbe 

az alábbi módon: 

1.) A II. emeleten érettségizők (kizárólag emeltesek) a MEREDEK UTCAI vagy a SION 

lépcső Felső kapuján érkeznek és a FŐBEJÁRATON át lépnek az épületbe, s a 

KÖNYVTÁR felőli K-i lépcsőházon keresztül mennek fel a II. emeletre. Plakátok 

igazítanak útba! 

 

2.) Az I. emeleten érettségizők (kizárólag közepesek) a SION lépcső CSARNOKNÁL lévő 

kapuján érkeznek és a TECHNIKA terem felőli udvari kapun lépnek be az épületbe. Az INFO 

termek felőli, NY-i lépcsőn mennek fel az első emeletre. 

 

Érkezés az épületbe: 

8.00-8.30 között érkezzetek az első héten, a második héten 7.00-7.30/13.00-13.30 között.  

Időben induljatok el, több időt számoljatok a bejutásra a zsilipelés miatt! Kint várakozzatok a 

szociális távolságtartás figyelembevételével, ne csoportosuljatok! 

 

A két bejáraton 10-15 mp-ként léphettek be, egyszerre csak egy fő! A kézfertőtlenítést követően 

maszkot kaptok, amit kötelezően viseljetek. (Kesztyűt nem kaptok sajnos, jó lenne, ha hoznátok 

magatokkal!) 

A vizsgabehívón megjelölt teremhez menjetek gyorsan a kijelölt lépcsőházon keresztül. Ne 

mászkáljatok az épületben! 
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A felügyelőtanárok elfoglalják a helyüket 8.00, illetve 7.00/13.00 órakor!  

A termeket fertőtlenítettük, berendeztük, felplakátoztuk! A biztonságos távolságtartást tartottuk 

szem előtt a terem elrendezésekor. Minden teremben kézfertőtlenítőt helyeztünk el.  

A folyosóügyeletesek segítenek Nektek! (Ne várjátok most meg egymást!) 

 

Első felügyelőtanár 

A teremben szellőztet! Előkészíti a vizsgadokumentációt!  

10 -15 mp-ként engednek be Titeket (egyesével) az ajtón lévő névsor alapján! Már készítsétek 

elő a kikapcsolt állapotban lévő mobiltelefont, okosórát s a belépés után tegyétek le az erre 

kijelölt asztalra, tegyétek ki a szótárakat, írjátok alá saját tollal a NYILATKOZATOT a 

tájékoztató tudomásulvételéről, majd tegyétek le a csomagotokat a fogasnál! A saját padhoz 

nem vihetitek. Maradjon nálatok papírzsebkendő, kézfertőtlenítő, palackos ital és kevés élelem. 

Mutassátok fel a személyi igazolványt és tegyétek ki a padra. Az azonosítás (tanár nem érinti 

az igazolványt,) után megkapjátok a borítékot! 

 

Minden fontos információ (időtartam, feladatrészek, segédeszközök, betekintés időpontja) a 

táblán lesz, ne felejtsétek elolvasni! 

A helyesírási szótárakat az iskola adja. Fertőtlenítsétek a kezeteket használat után! 

(Használhatjátok a sajátot is!) 

 

Oda üljetek, ahol a szék a pad tetején van!!!  

A tanár belátása szerint ültet benneteket! Most nem szükséges ünneplő ruhában, öltönyben 

jönni, de alkalomhoz illően öltözzetek fel! 

 

Tájékoztató az iskolarádión keresztül! 8.45, 7.45/13.45-kor! 

 

Utána a szaktanár kiosztja a dolgozatot. / kód (emelt) minden oldalra/ 

Senki sem léphet a terembe a feladatlap kiosztása után! Aki késik 

 

Vizsga folyamán 

Mindenkinek legyen saját tolla, eszköze, mert azokat cserélni nem lehet! 

Lehetőleg ne hozzatok szendvicset, csak csokit, szőlőcukrot és palackos italt. Ne pakoljatok 

szét a padokon! Szerencsés lenne, ha úgy tudnátok intézni, hogy minél kevesebbet használjátok 

az iskolai mosdókat! 

A biztonsági intézkedések betartása lényeges, a maszkot kötelező viselni. Miközben írtok, 

akkor lejjebb tolhatjátok, de ne vegyétek le. Ha felálltok és kimentek, akkor fel kell venni teljes 

egészében, hogy az orrotokat is takarja. 

Ha a mellékhelyiségbe mentek, a kilincseket a pedagógus kesztyűben nyissa ki! Lehetőség 

szerint többször szellőztetünk, akár folyamatosan is, ha nincs huzat! 

Egyszerre csak egy tanuló mehet ki. A felügyelőtanár lejegyzi a kimenet és a bejövetel 

időpontját és aláírja a szabályzat szerint! Egyszerre egy tanuló lehet a mellékhelységben! 

A szemeteseken ne legyen fedő, s a saját szemeteteket gyűjtsétek saját zacskóba, különösen a 

papírzsebkendőket!  
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Ha egy tanuló betegnek tűnik, kizárni nem lehet! Külön terembe ültetjük. 

Az intézmény által biztosított közös segédeszközök használata előtt és után fontos a 

kézfertőtlenítés. Szerencsésebb lenne, ha mindenkinek lenne saját kézfertőtlenítője. 

Szerezzétek be, hozzátok el, s használjátok gyakran.(Evés-ivás előtt, után) 

Abban az esetben, ha a vizsga több feladatlapból áll, a befejezés időpontjában beleteszed a 

dolgozatot, a pótlapot (áthúzás, kitöltés, ellenőrzés után) a padon lévő borítékba és a pad szélére 

helyezed. A felügyelőtanár kiosztja a következő dolgozatrészt.  

Szabálytalanság, rendkívüli helyzet esetén a tájékoztatóban leírtakat kell alkalmazni! 

 

Idegen nyelvi érettségi 

A 15 perces szünetben ne menjetek ki a folyosóra, ne tömörüljetek, maradjatok benn a 

teremben! Akinek szükséges a mellékhelységet használni, menjen ki, de sajnos 15 perc alatt 

nem kerül mindenkire sor, utána még fél óráig nem mehet ki, amíg a Hallás utáni értés feladat 

van. A szünet előtti dolgozatrészeknél lehet kimenni és az utolsó dolgozatrésznél. 

 

A felügyelőtanárok váltása 

A biztonságunk érdekében maximum két csoporttal van egy felügyelőtanár. Az óránkénti 

váltás előtt 10 perccel a helyettes tanár felmegy az adott folyosórészre és segíti a tanárok 

teremcseréjét. A diákok nem maradhatnak egyedül a teremben!  

 

A dolgozat befejezése 

Kézfeltartással jelzitek, ha elkészültetek. Egyenként (addig a többiek a helyükön maradnak) 

kihozzátok a dolgozatot, az áthúzott pótlapokat, a kitöltött részeket, ellenőrzitek a tanárral 

(anélkül, hogy a tanár hozzáérne a dolgozathoz), beleteszitek a borítékba, leragasztjátok és egy 

előre elhelyezett dobozba teszitek. A felügyelőtanár bejegyzi a beadás időpontját, Ti pedig 

aláírjátok a jegyzőkönyvet. Ez lényeges!!!! 

A terem elhagyására a tanár ad engedélyt, s azon az útvonalon hagyjátok el az iskolát (biztosítva 

a helyes távolságtartást), amelyiken bejöttetek! 

 

Nagyon szépen köszönjük együtműködéseteket! 

Sikeres vizsgákat kívánunk! 

 


