
Tisztelt Diákok! 
 

Ebben a tanévben (is) az előrehozott érettségi vizsga megszervezése, 

lebonyolítása mindannyiunktól nagyon nagy fegyelmet és odafigyelést igényel. 

Ezért is kérem önöket, hogy a biztonsági szabályokat fokozottan tartsák be! 
 

Ez mindenki közös érdeke! 
 

Kapni fognak majd egy táblázatot- osztályfőnöküktől-, melyben olvashatják, 

hogy a vizsganapjukon 07.30-07.45 között melyik terembe kell menniük, és hol 

van a kijelölt helyük. 
 

Az épületbe a főbejáraton lehet bejönni: 
 

Amikor megérkeznek majd az épületbe, testhőmérséklet mérés és 

kézfertőtlenítés történik! A közösségi terekben maszkot kell viselni!.  A vizsga 

ideje alatt keletkezett szemetet kifelé menet egy nyitott szemetesbe kell 

bedobni. 

Amikor a tanterembe érkezik, alá kell írnia a Tájékoztató ívet! Ezt maszkban 

tegye meg a saját tollával! 
 

Utána foglalja el a sorszámozott helyét! 
 

Telefonját kikapcsolt állapotba el kell tennie a táskájába, valamint azt 

kérjük, hogy a karórájával is így járjon el! Minden tanteremben van óra! 
 

A padon csak az A4-es boríték, 1 piszkozatlap, valamint a kék színű tolla (pót 

is) és az esetleges enni-innivaló lehet! Kérem, olyan csomagolásba hozzon az 

ételt, édességet, innivalót magával, melynek a kibontásával keletkező zaj nem 

zavarja társait! A vizsga ideje alatt keletkezett szemetet legyen szíves kifelé 

menet egy nyitott szemetesbe bedobni. 

Táskáját az ön mellett lévő székre helyezze! 
 

A tanteremben lesznek Helyesírási szótárak – melyekre ha szüksége van, 

jelentkezik, majd a felügyelő tanár jelzésére kijön érte maszkban. A felügyelő 

tanár átadja Önnek kesztyűben és maszkban a szótárat. Miután végzett, 

maszkban kiviszi a szótárat a felügyelő tanárnak, aki ezt félre teszi és 

fertőtleníti a kezét. 
 
 

Négyjegyű függvénytáblázatról és idegennyelvi szótárról önöknek 

kell gondoskodni! 
 

Ha mosdóba szeretne kimenni, jelzi a tanárnak- jelentkezéssel! Becsukja a 

dolgozatát, majd maszkban kimegy a mosdóba. A felügyelő tanár a 

jegyzőkönyvben és a dolgozaton is rögzíti, hogy mikor ment ki és mikor jött 

vissza. 
 



A dolgozatot nem kell maszkban és kesztyűben írni! Ezekre a védőeszközökre 

csak akkor van szükség, ha kontaktusba kerül felügyeletet ellátó kollégával! 
 

Ha a dolgozatával végzett, akkor ellenőriznie kell: 
 

-minden oldalra felírta-e a nevét, 
 

- áthúzta-e azokat az oldalakat, amelyekre nem írt, 
 
- kihúzta-e a tisztázati, piszkozati lapok számát jelölő négyzetet, vagy         

éppen beleírta-e a lapok számát, 
 
- ezután beteszi a nevével felcímkézett borítékba a dolgozatát az 

esetleges piszkozati, tisztázati lapokkal együtt. 
 

Jelzi a felügyelő tanárnak, hogy készen van, aki ezek után az ellenőrző listára 

figyelmezteti. Ha mindent ellenőrzött, akkor kiviheti a lezárt borítékot a tanári 

asztalra. A felügyelő tanár a jegyzőkönyvre és a dolgozatra rávezeti, 

hogy mikor adta le a dolgozatát. 
 

Visszamegy a helyére, csendben összepakol és elhagyja a tantermet. 
 

Abban az esetben, ha a rendelkezésére álló időt teljesen kidolgozza, akkor 

miután leadta a dolgozatát, csak a felügyelő tanár engedélyével hagyhatja el 

a tantermet. Az engedélyig a helyén kell tartózkodnia! 
 

 

A dolgozatok betekintésének módjáról:  

Ideje: 2020. 11.09. 08.00-16.00. 

Helye: 11. a terme 

Itt van módjuk a dolgozatok átnézésére, a javítások lefotózására, észrevétel 

tételére- közép és emelt szinten egyaránt! 

 

A szóbeli vizsga időpontjai: 

 

a 12.A osztály bizottsága- 2020. 11. 23-24. 

a 12.B osztály bizottsága  2020. 11. 23. 

a 12.c osztály bizottsága  2020. 11. 23. 


