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Kedves Diákunk! 

Az idei érettségit a koronavírus járvány miatt rendkívüli körülmények között kell 

megrendeznünk. Sok sikert kívánunk a vizsgákhoz! Kérjük, hogy az alábbi tájékoztató 

elolvasásával és betartásával segíts abban, hogy mind a vizsgázók és hozzátartozóik, 

mind a felügyelőtanárok és hozzátartozóik egészségének megőrzése érdekében a 

lehetőleg a legtöbbet megtudjuk tenni! Mi is igyekszünk minden tőlünk telhetőt 

megtenni ezért. Köszönjük, hogy ebben segítesz minket! 

1. Az érettségi vizsgára kérjük, hogy a vizsga alkalmához illő ruházatban érkezz. 

Nem szükséges iskolai egyenruhában jönnöd több napon keresztül, de kérünk, 

hogy egy fehér felsőruházat viselésével tiszteld meg a vizsgát. Kérjük, hogy ne itt 

az iskolában öltözz át, hanem abban érkezz és távozz, amiben vizsgázol.  

2. Védőeszközök használata: 

a. A bejárati ajtónál kihelyezett maszkot (többször használható, 

hazaviheted, kimoshatod és vasalva fertőtlenítheted) és kesztyűt (egyszer 

használatos) a belépéskor fel kell venned és az épületben való 

közlekedéskor is használnod kell. Akkor is, ha mosdóba mész! 

Dolgozatírás közben is javasolt a maszk használata! 

3. Az írásbeli érettségi vizsgán a vizsgázók érkezése és távozása saját és felügyelő 

tanáraik egészségének védelmében: 

Akik a  

 126-os és 127-es teremben írásbeliznek: Kiskapu → C épület bejárata 12 fő 

 218 és 219-es teremben érettségiznek: Kiskapu → C épület bejárata → lépcsőház 12 

fő 

 216-os és 217-es teremben írásbeliznek: kocsibejáró →belső udvar → középső 

lépcsőház 12 fő 

 124-es és 125-ös teremben írásbeliznek: kocsibejáró → belső udvar → folyosó 12 fő 

 209-es és 210-es teremben írásbeliznek: főbejárat → porta → első lépcsőház 12 fő. 

A terembeosztásodat a vizsgabehívón találod. 

A behívó szerint csak itt jöhetsz be és a vizsga befejeztével itt hagyhatod el az épületet. Csak 

a vizsga időtartama alatt tartózkodhatsz az épületben (nem beszélgethettek, nem 

találkozhattok egymással, nem tömörülhettek). 

A megérkezés után kérjük, hogy rögtön foglald el a helyedet és ne mászkálj az 

épületben. 

A termek ajtaja nyitva marad, hogy a kilincset ne kelljen megfognotok. 

4. Egyéb fontos betartandók: 

a. A felügyelő tanárt és egymást sem közelíthetitek meg 1,5 - 2 méteren belül. 

Mosdóba való távozáskor a dolgozatot hagyjátok az asztalotokon. A 



dolgozatok befejezését kézfelnyújtással jelezd a felügyelő tanárnak, aki a 

odamegy és a kész dolgozat borítékba helyezésénél és lezárásánál ellenőriz 

téged. Egyszerre csak egy vizsgázó adhatja be a dolgozatot, a többieknek 

csendben a helyükön kell várakozniuk. 

b. A mosdó használata esetén fokozottan ügyelj a tisztaságra, fertőtlenítő 

kézmosásra. A helyiségeket napközben is fertőtlenítjük. 

c. A vizsga megkezdése előtt a mobiltelefonodat (kikapcsolt állapotban!!), 

okosórádat a felügyelőtanár által jelzett helyre kell kihelyezned, ahonnan a 

vizsgadolgozat leadása után a vizsgateremből való távozáskor visszaveheted. 

d. A vizsga alatt csak saját tollat (póttollat), vonalzót, számológépet, atlaszt, 

függvénytáblázatot, szótárakat használhatsz. Ezeket egymásnak átadni nem 

szabad. Tehát minden segédeszközt neked kell magaddal hoznod és elvinned 

vizsga után. A felügyelő tanár kérésére be kell mutasd, hogy azok tiszták 

(puskamentesek). 

e. Ennivalót lehetőleg ne hozz a vizsgára! Csokit, innivalót lehet, de ezekből 

másoknak adni tilos! 

5. A vizsga előtti és alatti mosdóhasználat. 

a. Amit lehet, otthon intézz el! 

b. A folyósón felügyelő tanár engedélyével léphetsz be a mosdóba, mivel ott 

egyszerre csak egy személy tartózkodhat. 

c. Moss kezet, a kihelyezett fertőtlenítő kézmosóval! 

Sok sikert kívánunk a vizsgákhoz! 


