
Kedves érettségiző, 

 

Mint az 2020. április 16-i tájékoztatónkból értesültél, a koronavírus járvány miatti rendkívüli 

helyzetben csak írásbeli érettségik lesznek (a kivételeket tartalmazza tájékoztató levelünk.) Most 

tájékoztatást kapsz néhány olyan szervezési tudnivalóról, mellyel  

- szeretnénk megnyugtatni, hogy a szervezés során minden tőlünk megtehetőt megteszünk a 

biztonságos érettségi vizsga érdekében. 

- és szeretnénk megkérni néhány alapvető biztonsági szabály betartására. 

 

 Az intézménybe való belépés a főbejáratánál 3 kapun keresztül történik. A vizsgázók a 

portai bejáraton túl a két vészkijáratnál kialakított ideiglenes bejáratot használhatják. A 

három bejárat felett jelölve van, hogy közép- vagy emelt szintű vizsgázók és mely 

osztályok tanulói léphetnek be rajtuk (ez a vizsgázók száma és eloszlása szerint naponta 

változhat.) 

 A tanulók az első héten 8,15-től, a további hetekben 7,15-től léphetnek be az épületbe. 

Korábban nem lehet bejönni az épületbe! 

 A belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező. A vizsgázók kapnak maszkot is. A vizsgázóknak 

– Szentendre Város segítségének köszönhetően – korlátozott számban (vizsgázó / egy pár 

kesztyű) tudunk védőkesztyűt biztosítani. 

 Egy bejáraton egyszerre csak egy fő léphet be. Két méteres távolságot kell tartani 

egymástól. 

 A beléptetést felügyelő pedagógusok, a portaszolgálat és polgári védelem munkatársai 

irányítják és felügyelik. 

 Az épület előtti csoportosulások elkerülését és feloszlatását – amennyiben a kijárási 

korlátozásokban a kormány másként nem rendelkezik - a rendőrség és a polgári védelem 

biztosítja. 

 Az emelt szintű vizsgák terembeosztásai szabadtéren, az épület előtt tekinthetők meg. A 

vizsgázók megkapták vizsgabehívójukat, mely tartalmazza a vizsgatermet, így lehetőség 

szerint kerüljék el ennek a táblázatnak a megtekintését. Tájékozódásukat az épületben a 

felügyelő tanárok és a kihelyezett útmutató táblák segítik. Az emelt szintű vizsgák a 

középszinttől elkülönítve szerveződnek meg. 

 A középszintű vizsgák terembeosztásai az aulában tekinthetők meg, de erről a vizsgázók 

tájékoztatást kaptak osztályfőnöküktől (a vizsgabehívón olvasható), így lehetőség szerint 

ennek megtekintését kerüljék el, közvetlenül a vizsgaterembe menjenek. 

 Az épületben való közlekedéskor a maszk használata valamennyi az épületben 

tartózkodó tanár, diák és egyéb dolgozó számára kötelező. A folyosókon is tartsd be a 

minimálisan másfél méteres távolságot társaidtól. 

 A vizsgatermekben max. 10 vizsgázó fog tartózkodni, így a 48- 55 nm2 es termeinkben a 

másfél méteres minimum távolságnál is messzebb fogtok egymástól ülni. Ahol ez nem 

lenne megoldható, ott a vizsgázók létszámát csökkentjük (az informatika termekben, pl. 

egyszerre 9 vizsgázó lesz a termekben.) 

 Azoknál a vizsgáknál, ahol vizsgaszünetek vannak, a szüneteket hosszabbítjuk, így 

megtehetjük, hogy a mosdókba egyszerre belépők számát korlátozzuk. 



 Valamennyi tantermet, folyosót és mellékhelyiséget a vizsgák előtt naponta 

fertőtlenítünk. 

 Kézfertőtlenítőszerek és folyékony szappan bőségesen rendelkezésre áll az iskolában. A 

vizsgák alatt használt folyékony szappanok minden esetben fertőtlenítő hatásúak. Amelyik 

vizsgateremben nincsen mosdó, kézfertőtlenítő gél van kihelyezve. 

 Az adminisztrációt minimalizáljuk, középszinten nem íratjuk alá azokat a sokak kezében 

megforduló jelenléti íveket, melyekre jogszabály nem kötelez, ill. megoldjuk, hogy ne 

legyenek olyan aláírandó dokumentumok, melyeket át kell adnotok egymásnak. (Ezt 

sajnos emelt szinten nem tudjuk megoldani, mert ott ez kormányhivatali kompetencia.) 

 A magyar nyelv és irodalom vizsgára hozhatsz magadnak Helyesírási Kéziszótárt (ha nem 

tudsz hozni ilyet, kapsz tőlünk). 

 Fokozottan ügyelünk a termek és folyosók folyamatos szellőztetésére a vizsgák alatt is. 

 Az érettségi vizsgákra érvényes öltözködési szabályok másként kezelendők. Nem elvárás 

az öltöny /zakó stb. használata. Arra kérünk, szélsőségektől mentes, kényelmes, 

közepesen elegáns öltözékben gyere. Azaz fiúknál ing, hosszú nadrág, lányoknál blúz, 

szoknya, nadrág vagy egyberuha. Azaz ne póló, rövidnadrág, vietnámi papucs vagy egyéb 

borzalmak. 

 Az érettségi vizsgák után a Tanulói és Igazgatói titkárság ügyintézése folyamatos (pl. 

szekrénykulcsok leadása, egyéb ügyek).  

 Akinek esetleg még van leadandó projektfeladata (pl. média érettségi), a vizsga 

megkezdése előtt az Igazgatói titkárságon tudja leadni.  

 A könyvtári könyveket május 4-én és 5-én, a vizsga befejezését követően a könyvtárban 

kell leadni 14 óráig. A részletekről (kinek milyen könyvtartozása van) az 

osztályfőnökötöktől tájékozódhattok. 

 

Kérjük, hogy mindannyiunk egészsége érdekében tartsátok be ezeknek a belső szabályoknak a rátok 

háruló részét! Vigyázzunk egymásra! Sikeres és minél eredményesebb vizsgákat kívánok valamennyi 

tanárotok nevében: 

 

Szentendre, 2020. április 20-án               Kerezsi Csaba igazgató 


