BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI

2021
Érettségiző tanulók számára

VIK Szakképző Intézmény és Gimnázium
ÉRVÉNYES: 2021. május 3 - 23.

BEVEZETÉS
2021. április 16-án Kormányrendelet született (167/2021. (IV. 9.)) a 2020/2021. tanév május-júniusi
érettségi vizsgák lebonyolításáról a rendkívüli helyzetre való tekintettel. A jogszabály alapján a vizsgák
- néhány speciális kivételtől eltekintve - csak írásbeli formában kerülnek lebonyolításra. A vizsgarendet
szintén a nevezett jogszabály határozta meg.
A jogszabály egyértelműen utalt a biztonsági kérdésekre, azok fontosságára, és kötelezővé teszi az
Oktatási Hivatal által 2021. április 10. napján kiadott „2021. május-júniusi érettségi vizsgák Az érettségi
írásbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó
egészségvédelmi intézkedések” betartását.
Ennek alapján „A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (maximum 10 fő) valamint a
minimum 1,5 m távolság biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja. Az írásbeli
vizsga megszervezésekor beosztásakor és a vizsgaterem berendezésekor ezek betartására kiemelt
figyelemmel kell lenni.”
A leírtak alapján fontosnak tartjuk, hogy a zavartalan és veszélytelen lebonyolítás érdekében megfelelő
biztonsági előírásokat írjunk elő és tartassunk be minden érintettel. Az előírások mindenkire nézve
KÖTELEZŐEK, azok megszegése, be nem tartása esetén az előírt szankció azonnal alkalmazható.
Kérek mindenkit, alaposan olvassa át a leírtakat, és ennek megfelelően vegyen részt az írásbeli érettségi
vizsgán.

ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ ÉRKEZÉS
Minden osztály számára az első 4 napra idősávot határozunk meg az érkezésre! Naponként
változtatjuk, hogy ne kelljen mindig ugyanannak az osztálynak érkezni a legkorábban. Kérjük, kizárólag
ebben az idősávban érkezzenek!
Kérjük, hogy az utcán ne csoportosuljanak, a felrajzolt távolságot kérjük betartani! Előfordulhat, hogy a
rendőrség segít a rend fenntartásában, sőt akár a Hernád utca lezárásában is. A belépéshez, kérjük,
kövessék a bejutást segítő munkatársak utasításait!
Osztály

Nap

Érkezési idősáv

05.03

07:50-08:00

05.04

08:00-08:10

05.05

08:10-08:20

05.06

08:20-08:30

12.A

1

Érkezési terület

Hernád utca iskola
felőli oldala Garay utca
felől

Osztály

Nap

Érkezési idősáv

05.03

08:00-08:10

05.04

08:10-08:20

05.05

08:20-08:30
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07:50-08:00

Nap

Érkezési idősáv

05.03

08:10-08:20

05.04

08:20-08:30

05.05

07:50-08:00

05.06

08:00-08:10

Nap

Érkezési idősáv

05.03

08:20-08:30

05.04

07:50-08:00

05.05

08:00-08:10

05.06

08:10-08:20

Nap

Érkezési idősáv

05.03

08:00-08:10

05.04

08:10-08:20

05.05

08:20-08:30

05.06

07:50-08:00

12.B

Osztály

12.D

Osztály

12.F

Osztály

13.SZÉB

2

Érkezési terület

Hernád utca iskola
felőli oldala Thököly út
felől

Érkezési terület

Hernád utca iskolával
szembeni oldala
Thököly út felől

Érkezési terület

Hernád utca iskolával
szembeni oldala Garay
utca felől

Érkezési terület

Hernád utca iskolával
szembeni oldala Garay
utca felől

A német nyelv esetén az érkezés 08:10-08:20 között, míg a többi vizsganapon, ha a vizsga 08:00 órakor
kezdődik, akkor 07:10-07:20, ha 14:00 órakor kezdődik, akkor 13:10-13.20 óra között KÖTELEZŐ.
Kérünk mindenkit, hogy megfelelő időre állítsa az ébresztőóráját, hogy időben keljen fel, induljon el,
számítsa ki jól az utazási időt. A későn érkezők esetében nem biztos, hogy biztosítani tudjuk a bejutást,
ha az veszélyezteti a többi vizsgázó egészségét és/vagy az egész vizsga aznapi zavartalan lebonyolítását.

ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS
A meghatározott idősávban egyesével történik a belépés, betartva a 1,5 méteres távolságot!
Az iskolába történő belépéstől számítva kötelező a szájmaszk viselése minden közös területen
(lépcsőház, folyosók, mosdók, irodák). A belépéskor kötelező felvenni vagy a saját, vagy az iskola által
biztosított szájmaszkot. Amennyiben nincs szájmaszkja a vizsgázónak, akkor az iskola az első
vizsganapon biztosít egyet. A készleteink korlátozottak, így kérjük, minden vizsgázó saját maszkban
érkezzen!
A bejáratnál mindenki köteles az érintésmentes lázmérésre és kézfertőtlenítésre egyidejűleg alkalmas
eszközt használni. Aki lázas, azt nem engedhetjük be az épületbe, nem vizsgázhat.
Az ehhez szükséges fertőtlenítőszert az iskola biztosítja. A vizsgatermekben lesz még fertőtlenítő, illetve
a mosdókba fertőtlenítő folyékony szappan és kéztörlő papírt is kihelyezünk.
A beléptető rendszer nem fog üzemelni, a kapukat leengedjük, így is gyorsítva a bejutást.
Azt, hogy ki melyik teremben vizsgázik, előzetesen elküldjük e-mailben. Kérjük, mindenki úgy érkezzen,
hogy az előzetesen elküldött terembeosztást megnézte, és megjegyezte, ezzel is meggyorsítva az épületbe
és a vizsgaterembe való bejutást.
A belépés után azonnal, a lehető leggyorsabb módon a vizsgaterembe kell felmennie minden vizsgázónak.
Vizsgatermeket a biztonság érdekében több szinten is kialakítunk, így biztosítva, hogy minél több
mosdót, minél kevesebben használjanak.

BIZTONSÁGI ÉS EGYÉB ELŐÍRÁSOK A TANTEREMBEN
A tantermekben maximum 10 vizsgázó tartózkodhat, a vizsgázók között legalább 1,5 méteres
távolságot kell tartani! A vizsgatermeket ennek megfelelően alakítjuk ki, azokban használatra csak 10
vizsgázói helyet, 1 adminisztrációs padot és 1 felügyelő tanári asztalt helyezünk el.
A tantermekben mindenki köteles elfoglalni a megjelölt asztalt és széket. A helyét csak a felügyelő tanár
kérésére és csak bizonyos vizsgafunkciók elvégzése érdekében (pl. kötelező aláírás) hagyhatja el, illetve a
vizsga időtartama alatt meghatározott módon kézfertőtlenítésre, illetve a mosdóhasználat idejére.

3

A vizsgához szükséges minden előírt, és használható eszközt a vizsgázónak kell biztosítania, így
különösen kék tollat (javasolt több is), ceruzát, körzőt (matematika), vonalzót, számológépet, idegen
nyelvhez szótárt, atlaszt, négyjegyű függvénytáblázatot. Kérjük, ezekre nagyon figyeljenek!
Bármilyen kötelező dokumentum esetében csak saját toll használható (mástól, a felügyelőtől nem
lehetséges kérni!).
A vizsgateremben a maszk viselése javasolt, de nem kötelező. A terem elhagyásakor (pl. mosdó)
azonban kötelező azt felvenni.
A vizsgateremben a megérkezéskor mindenki köteles az érvényes* személyi igazolványát vagy útlevelét
a pad bal felső részére fényképes felével felfelé kihelyezni!
A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár által elmondott instrukciókat tudomásul kell venni! A
dolgozatot (több vizsgarész esetén a dolgozatokat) a vizsga végén borítékba kell helyezni és az(oka)t az
asztalon hagyni.
A vizsgaterem csak akkor hagyható el, amikor arra a felügyelő tanár engedélyt ad. A vizsga végén az
épületet a lehető leggyorsabban kell elhagyni.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
Az iskola épülete (folyosók, vizsgatermek, mellékhelyiségek) az első vizsganap (2021. május 3.) előtt
teljesen fertőtlenítésre kerül. Ezen kívül minden vizsganap végén a vizsgatermekben és a mosdókban
szintén alapos fertőtlenítésre kerül sor.
Kérjük Önöket, hogy minden vizsganap után a viselt ruházatot mossák ki, és a használt maszkot
fertőtlenítsék! Kötelező a teljes körű tisztálkodás (hajmosás is) minden nap!
Az épületben a vizsgázók, a felügyelő tanárok, a vezetőség által felkért egyéb személyek, valamint a
vizsgabizottság tagjain kívül csak a jogszabályban egyébként meghatározott személyek (pl.
Népegészségügyi Hatóság munkatársai, Rendőrség, Kormányhivatal) tartózkodhatnak!
A vizsgadolgozatok megtekintésére 2021. június 1-jén lesz lehetőség. Ennek formája a 167/2021. (IV.
9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban
történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról 6. § (2) alapján:

„A megtekintés történhet a vizsgázó által a vizsgadolgozat laponkénti lefényképezésével, vagy - ha annak
feltételei adottak vagy megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény a vizsgadolgozatot beszkennelheti, és
a vizsgázónak elektronikus úton is megküldheti. Ha a vizsgázó elektronikus másolatot készített a

A jelenlegi szabályok szerint a 2020. november 4-e után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését
követő 60 napig még használhatók maradnak.
*
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vizsgadolgozatról, azt követően a megtekintés helyszínét elhagyja. A vizsgázó az észrevételeit elektronikus
úton is megküldheti legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.”
A vizsgával kapcsolatos ügyintézés elektronikusan történik, minden esetben az info@vikiskola.hu e-mail
címen.

Budapest, 2021. április 26.

Kökény István
igazgató
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1.sz. melléklet
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