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Tárgy: érettségi 2020 helyi szabályai 

 
Kedves Érettségizők! 
 
A 2020. 05. 04-én kezdődő, módosított érettségi vizsga helyi biztonsági 
intézkedéseivel kapcsolatban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat: 

1. A vizsgára történő érettségi behívókat az érintettek számára elektronikusan 
küldtük. (ez tartalmazza a napot, órát, és a tantermet, amikor a tanuló érintett) 
Ennek átvételéről kérjük "Az értesítést átvettem." visszajelzést. 

2. Csak írásbeli vizsgák lesznek (kivételek: testnevelés (szóbeli), emberismeret és 
etika (projektfeladat)). 

3. Aki az írásbeli vizsgán csak 12% és 25 % között teljesít, szóbeli vizsgát tehet (ez 
minden tantárgyra érvényes) Ezek napjai az iskola Honlapján olvasható. 

4. Az írásbeli vizsgák kezdete az első héten: 9 óra, a második héten 8 óra. 

5. Érkezés az iskolába tetszés szerint, de (az első héten) 8 óráig csak az udvaron 
lehet várakozni. 

6. Diákok az udvaron autóval nem parkolhatnak. 

7. Kerülendő a csoportos beszélgetés. (erre a rendőrség is fog ügyelni) 

8. Az épületbe való belépéskor kézfertőtlenítés lesz, a tanteremben pedig 
mindenki kap egy pár kesztyűt és egy maszkot (ezek használata ajánlott, nem 
kötelező, csak lehetőség Természetesen bárki hozhat magával saját maszkot, 
kesztyűt és fertőtlenítőt is.) 

9. Táskákat, kabátokat az aulában elhelyezett asztalokra kell elhelyezni (ennek 
őrzését a folyosóügyeletes tanár végzi), a telefonokat a teremben erre 
előkészített asztalokon, kikapcsolt állapotban kell elhelyezni. 

10. A tantermek fertőtlenítő tisztítása megtörtént. 

11. Egy teremben max. 10 fő vizsgázó tartózkodhat. 

12. Mindenki saját használatú, kék színnel író golyóstollal dolgozzon (ezt 
mindenki hozzon magával, lehetőleg 2-3 db-ot) 

13. A dolgozatok napi leadása után a tanulóknak a lehető legrövidebb időn belül el 
kell hagyni az iskolát. 

14. A dolgozatok megtekintésének időpontjairól és szabályairól az írásbeli 
vizsgán, valamint a honlapunkon adunk tájékoztatást. 

Kelt: Baja, 2020. 04.29. 

 

Üdvözlettel: Hodován Péter 
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