
 
 Kedves végzős Diákok!  

 

Az érettségi napokon nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni, hogy biztonságban tudjuk 

lebonyolítani a vizsgákat.  

 

A levélhez csatoltan megkapjátok a vizsgabehívót, amely tartalmazza a napi terembeosztást, valamint 

az érkezési időpontot. Ebből látjátok majd, hogy pontosan mikor és az iskola melyik bejáratánál kell 

megjelennetek. CSAK a számotokra kijelölt bejáraton keresztül léphettek be az épületbe! Kérjük, hogy 

ezt vegyétek nagyon komolyan, és pontosan tartsátok be, mert csak így kerülhetjük el a csoportosulást 

az iskolában és az iskola körül. Az érettségi behívón láthatjátok, hogy melyik nap melyik teremben lesz 

a vizsgátok, a csatolt táblázatban pedig azt, hogy hány órakor és hogyan juthattok be az adott terembe.  

 

Általános tudnivalók  

 

➢ Az iskolába való utazás során is ügyeljetek a távolságtartásra és a kézfertőtlenítésre! A BKV járatain 

kötelező a maszk használata, ezt ne feledjétek!  

➢ Tartsátok az 1,5-2 m távolságot egymástól gyülekezéskor, bejövetelkor, a teremben és a folyosón 

egyaránt! Erre az ügyeletes felnőttek is szigorúan figyelnek majd.  

➢ Csak akkor gyertek el vizsgázni, ha teljesen egészségesnek érzitek magatokat! A vizsgától való 

távolmaradást most nem kell igazolni.  

➢ Bármennyire is hiányoznak az osztálytársaitok, most maradjanak el a szokásos üdvözlési módok.  

➢ A kijelölt mosdókat használhatjátok, de ott is figyeljetek a higiéniára! Csak indokolt esetben menjetek 

ki a teremből!  

➢ Ne jöjjön el senki vizsgázni éhgyomorral! Az épületben tartózkodás ideje alatt csak indokolt esetben 

egyetek. (Azt tanácsoljuk, hogy hozzatok magatokkal egy kis szőlőcukrot, csokoládét arra az esetre, 
ha valakinek a vizsgadrukk miatt leesne a vércukorszintje.)  

➢ Amennyiben esztek vagy isztok, a maszkot mindig csak a kezetek fertőtlenítése után vegyétek le, 

majd újabb fertőtlenítés után tegyétek vissza!  

➢ Fertőtlenítő folyadék lesz a termekben, de ajánlatos, hogy mindenkinél legyen saját. Egyrészt hogy 

az utazás során tudja használni, illetve ne kelljen mindig felállni a helyéről a dolgozat közben, ha 

evés-ivás miatt szükséges a kéz fertőtlenítése.  

 

Beléptetés  

 

➢ Pontosan a megadott időben kell érkeznetek a számotokra kijelölt bejárathoz!  

➢ Ha hamarabb érkeztetek, akkor szétszórtan a bejárattól távolabb várakozzatok, vagy maradjatok az 

autóban!  

➢ A bejáratnál az első órás felügyelő tanár vár majd benneteket, és a megfelelő távolság betartása 

mellett felkísér mindenkit a terembe.  

➢ Az épületbe lépéskor a kézfertőtlenítők használata kötelező lesz!  

➢ Maszk használata beérkezéskor és távozáskor, valamint a terem elhagyásakor kötelező úgy, hogy a 

szájat és az orrot is takarja.  

➢ A terembe lépés után olyan helyre kell leülnötök, ahol jelzést találtok. Máshová nem lehet! Az első 

három nap ugyanabban a teremben, ugyanarra a helyre kell ülnötök.  

➢ A teremben elhelyezkedve türelmesen végig hallgatjátok a felügyelő tanár tájékoztatóját.  

 

Érettségi dolgozat megírása  

➢ A dolgozatokat mindig a megadott időben osztjuk ki, az első három napon a munka folyamatos, nincs 

szünet a dolgozatrészek között. A többi vizsganapon más terembe kell mennetek, más kapun 

keresztül. Erre figyeljetek, ne rutinból gyertek az iskolához!  

➢ Csak saját tollal írjatok mindent (dolgozat, jegyzőkönyvi aláírások).  



➢ Hozzatok magatokkal a történelem írásbelire atlaszt (csak olyat lehet, amit a tanáraitok elmondtak 

nektek), az idegen nyelvi érettségire szótárakat. Ezeket az iskola nem tudja mindenkinek biztosítani, 

erről magatoknak kell gondoskodni.  

➢ A dolgozatok írása közben nem beszélgethettek! Ha valami probléma van (rosszullét, egyéb), a 

felügyelő tanárral közlitek úgy, hogy a többieket ne zavarjátok.  

➢ A mosdókba csak indokolt esetben menjetek ki! Ki- és bejövetelkor is fertőtlenítsétek a kezeteket!  

➢ Az írásbelin a maszk kiemelten javasolt, de nem kötelező. Ha valaki egészségügyi okok miatt nem 

tudja viselni, akkor leveheti, de ahogy a termet elhagyja, fel kell vennie. Ahogy befejeztétek a 

dolgozat megírását, ellenőrizzétek, hogy minden oldalon ott van-e a nevetek, kihúztátok-e az üres 

oldalakat, és jelöltétek-e az elején a beadott piszkozat, tisztázat lap számát!  

➢ A tanári asztalon lévő beadási jegyzőkönyvet SAJÁT tollal aláírjátok, a leragasztott borítékot az 

asztalon kijelölt helyre leteszitek, és elhagyjátok a termet.  

 

Mindig tartsátok be a felügyelő tanár utasításait!  

 

Távozás, iskola elhagyása  

➢ A teremből kijőve haladéktalanul hagyjátok el az épületet, ugyanazon a folyosón és porta kapun, ahol 

reggel bejöttetek!  

➢ Az iskola előtt ne várjátok össze egymást, induljatok azonnal haza! Maradjanak el most a személyes 

találkozások, élményeiteket más módon osszátok meg a többiekkel! Viselkedjen mindenki 

felelősségteljesen!  

 

Szóbeli vizsgák  

- olyan tantárgyaknál lesz, ahol csak szóbeli vizsga van (testnevelés, célnyelvi civilizáció)  

- azoknak a tanulóknak, akik az írásbelit szóban tehetik le (szakvélemény alapján)  

- azoknak, akik az írásbelin elérik a 12%-ot, de nem érik el a 25 %-ot.  

 

Vizsganapok:  

06. 16. - 12. S 

06. 17. - 12. A 

06. 18. – Előrehozott és külsős vizsgázók 

06. 21. – 12. H 

06. 22. – 12. K  

 

 

Dolgozatok megtekintése  

05. 31-én 8-12 óra között a 12. K osztály, Vegyes 

05. 31-én 12-16 óra között a 12. H osztály  

 

06. 01-én 8-12 óra között a 12. S osztály  

06. 01-én 12-16 óra között a 12. A osztály  

 

A dolgozatok megtekintése az Egressy Teremben lesz, egyszerre max. 5 ember tartózkodhat a teremben. 

A többiek a portánál megfelelő távolságtartással várakoznak. A dolgozatokat lefotózzátok, és otthon 

tudjátok átnézni. Annyi időt tölthettek a teremben, amíg a fotózás elkészül. Érdemes egyeztetni 

osztályon belül, ki mikor tud menni, hogy elkerüljétek a várakozást.  

 

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje: 2021. június 2. 16 óra  

 

Mivel azt szeretnénk, hogy minden diák és felügyelő tanár egészséges maradjon az érettségi időszak 

végén is, ezért kérjük, hogy tartsatok be minden óvintézkedést! Vigyázzatok saját- és társaitok-, 

tanáraitok egészségére!  

 

Az előttünk álló rendkívüli vizsgaidőszakhoz kívánunk mindenkinek sok sikert! Kívánjuk, hogy őrizze 

meg mindenki az egészségét, de tegyünk is érte! 


