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Egyedi eljárásrend érettségi vizsgán való részvételhez 

 

Kedves Érettségiző Diákok! 

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a következőket kérjük figyelembe venni: 

 Dokumentumok:  - személyi igazolvány (érvényes) 

 - érettségire behívó (mentve vagy nyomtatva) 

 Védőfelszerelés:  - saját maszkban érkezzen, igény szerint  

                                      maszkot tudunk biztosítani, minden teremben kézfertőtlenítő                       

                                      gél biztosítva lesz minden vizsganapon. 

 Öltözet:  - mosható öltözet, a vizsgához méltó ing/blúz (nem kötelező az                       

                                      öltöny/kosztüm) 

 Érkezés:  

1. héten  7:30 és 8:30 között 

2.-3. héten 6:30 és 7:30 között 

Az iskola épületébe ( I ) az első és a hátsó bejáraton keresztül lehet bejutni. Az első bejáraton 

automatikus hőkamera rendszer méri a testhőmérsékletet, míg a hátsó bejáraton kézi 

érintésmentes hőmérőzés után lehet belépni. A műhely épületbe (M) a falra szerelt hőmérővel 

történik a testhőmérséklet mérése. Az iskola területén belül is kérjük az egymástól való 

távolság (2m) betartását. A bejutás zökkenőmentessége miatt a következő táblázat szerint 

kérjük a bejáratokat használni: 

I  épületben tartott vizsgák esetén 

dátum osztály/csoport bejárat 

2021.05.03-

05.25-ig tartó 

időszak 

12.A, 12.B, 

12.D 

első bejárat 

12.E, 12.F, 

12.G 

hátsó bejárat 

2021.05.03-

05.25-ig tartó 

időszak 

Emelt/Közép 

szinten érkező 

külsős 

vizsgázók 

Első bejárat 

 

M  épületben tartott vizsgák esetén 

dátum osztály/csoport bejárat 

2021.05.03-

05.25-ig tartó 

időszak 

Valamennyi saját 

és külsős 

vizsgázó 

M1 főbejárat 
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 Amennyiben a tanuló egészségügyi állapota nem teszi lehetővé a vizsgán való részvételt, 

kérjük emailben jelezzék a távolmaradást és okát az igazgato@gr-szechenyi.hu címen illetve 

a KRÉTA üzenetküldési lehetőségén Horváth Lajos Zoltán igazgató úrnak címezve. 

 

 Az épületen belül a vizsgázónak a lehető legrövidebb úton a vizsgahelységet fel kell keresnie 

és a vizsga kezdetéig csak a szükséges, mosdóhasználatáig hagyhatja el a termet. A 

vizsgateremben az előírt távolság betartása miatt az előre kijelöltek szerint kell helyet foglalni. 

 

 A vizsgateremben a felügyelő tanár által tartott tájékoztató után a külön az erre a célra kijelölt 

asztalnál kell a nyilatkozatokat aláírni saját tollal, úgy, hogy egyszerre egy tanuló ír alá, a 

következő pedig azután mehet az asztalhoz, ha az előző aláíró elfoglalta a helyét.  

 

 A vizsga végeztével a vizsgadolgozat leadását követően a beadási jegyzőkönyvet a kijáratnál 

elhelyezett asztalnál kell aláírni saját tollal a csoportosulás elkerülésével.  

 

 A vizsga teljes időtartama alatt a teremben, a folyosón, illetve a mosdó használatakor a 

maszkot viselni kötelező. A vizsgatermet mosdóhasználat céljából egyszerre csak egy tanuló 

hagyhatja el. Ez érvényes az idegen nyelvi érettségik szünetére is. A vizsgatermekben 

kézfertőtlenítő gél rendelkezésre áll. A mosdóban egyszerre egy tanuló tartózkodhat és minden 

mosdóhasználat után a mosdókat fertőtlenítjük. 

 

 

 A vizsga után a vizsgázónak úgy kell elhagynia az iskola épületét, hogy a lehető legrövidebb 

ideig tartózkodjon az épületben, és az esetleges csoportosulásokat az iskola területén belül és 

kívül is elkerülje.  

 

 

 Egyéb információk: 

- kék toll (minimum kettő) legyen mindenkinél 

- büfé és automaták nem üzemelnek, saját palackozott innivalóról és csomagolt ennivalóról 

mindenki maga gondoskodjon. 

- a vizsgaspecifikus eszközökről mindenkinek magának kell gondoskodnia 

 

 

 

 

 

                                   

 

       Horváth Lajos Zoltán 

                                             igazgató 
 

mailto:iskolatitkar@gr-szechenyi.hu
http://www.gr-szechenyi.hu/
mailto:igazgato@gr-szechenyi.hu

