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Érettségi és járványügyi tudnivalók a 2021. május-júniusi érettségi időszakra 

Vetési Albert Gimnázium 

Veszprém 

 

ÉRKEZÉS, BELÉPÉS 

Az írásbeli vizsgák napjain – az első írásbeli nap kivételével – nem kötelező a matrózblúz, az 

öltöny és nyakkendő. Kérünk minden diákot és elvárjuk, hogy csinosan, elegánsan, a vizsgát 

megtisztelő öltözetben jelenjen meg. 

Amennyiben megoldható, a vizsgára ne tömegközlekedési eszközzel érkezzetek. 

A vizsgázók attól függően, hogy melyik teremben vizsgáznak, az épület 3 bejáratán keresztül 

érkeznek: 

1. főbejárat 

2. északi kapu (a József Attila szobor melletti) 

3. déli kapu (a Baláca sor felőli sorompó) 

 

Minden vizsgázónak a vizsga előtt legkésőbb 30 perccel a vizsgateremben kell lennie, vagyis 40 

perccel a vizsga előtti időpontra tervezzétek a belépést. 

Kerüljük a csoportosulást, a belépésre várakozók egy sorban, egymástól minimálisan 1,5m 

távolságot tartva várakozzanak. 
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A vizsgázók maszkban érkeznek, és az épületben tartózkodás teljes ideje alatt viselik. A 

bejáratoknál megtörténik az első kézfertőtlenítés valamint a testhőmérséklet mérése. Belépést 

követően mindenki azonnal a kijelölt teremben foglalja el a helyét. Ezután a tantermet a vizsgázó 

csak a mellékhelyiségek használatának idejére hagyhatja el. 

Az iskola által biztosított védőeszközökön kívül saját védőeszköz is használható. 

A bejáratoknál és az osztálytermekben fertőtlenítőket helyezünk ki.  

A folyosókon kizárólag a felügyeletet ellátó pedagógus használhatja a kihelyezett széket és 

asztalt. 

Egy tanteremben legfeljebb 10 diák foglal helyet. A termek folyamatos szellőztetéséről 

gondoskodunk. 

 

A TANTERMEKBEN 

A belépés után, tanterem bejárata mellett kihelyezett asztalokra helyezzétek a kikapcsolt 

mobiltelefonokat illetőleg egyéb okos eszközöket. 

A számotokra kijelölt helyeket foglaljátok el, készítsétek az asztalra a vizsgán használható saját 

felszereléseteket (íróeszközök, függvénytábla, számológép, vonalzó stb.), a hozott ételt, italt. A 

táskákat a vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár által megjelölt helyre helyezzétek ki. 

Minden tanteremben kesztyű és kézfertőtlenítő szer rendelkezésre áll. 

A maszk viselése a vizsga előkészülete során kötelező, a vizsga ideje alatt javasolt. 

Amennyiben az iskola által biztosított helyesírási szótárt használjátok, ezt kesztyűben tegyétek. 

Ügyeljetek arra, hogy segédeszközök, tollak egymás között nem cserélhetők, a vizsga elején 

mérjétek fel, hogy minden eszköz a rendelkezésetekre álljon. A felügyelő tanártól kérjetek 

esetlegesen segítséget. 

A jelen helyzetre tekintettel csökkentsétek minimálisra az étkezést és ivást, amire természetesen 

lehetőségetek van a vizsga alatt. A tantermi bútorokat minden vizsganap előtt fertőtlenítjük. 

A nyelvi érettségik alkalmával a 2. vizsgarész utáni 15 perces szünet idején is tartózkodjatok a 

tanteremben, kivéve, ha a mellékhelyiséget akarjátok használni. 

 

MELLÉKHELYISÉGEK HASZNÁLATA 

Csak a vizsgatermetekhez legközelebbi tanulói mosdót, a maszkot felvéve használjátok. Amelyik 

fülkét használtatok, annak az ajtaját hagyjátok nyitva. 

A mellékhelyiségek minden egyes használata után fertőtlenítésre kerül sor (kilincs, 

villanykapcsoló stb.). Kérjük a vizsgázók legyenek együttműködőek a takarító személyzettel. 

Természetesen mindig alaposan mossatok kezet! Használjátok a kézfertőtlenítőket a terembe 

való visszalépés előtt! 
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VIZSGA VÉGE, TÁVOZÁS 

Az írásbeli befejeztével figyelmesen nézzétek át a dolgozatot, ellenőrizzétek, hogy minden lapra 

felírtátok-e a neveteket, vagy emelt szintű vizsga esetén az azonosító kódot. Ahol szükséges, 

jelöljétek a választott/ nem választott feladatot. Mindig jelöljétek egyértelműen, hogy tisztázatról 

vagy piszkozatról van szó. Az üresen maradt részeket húzzátok ki. A dolgozat elején tüntessétek 

fel, hogy hány tisztázati és piszkozati lapot használtatok. 

A dolgozatot helyezzétek a borítékba, ne zárjátok le, a felügyelő tanár azt átveszi, és ha rendben 

van, a vizsgatermet elhagyhatjátok. A leadás és ellenőrzés időt vehet igénybe, a helyeteken 

várjatok türelmesen, amíg sorra kerültök. 

A vizsgaterem elhagyásakor mindenki a saját tollával aláírja a vizsgadolgozat leadását igazoló 

jegyzőkönyvet. 

A vizsgát követően is mellőzzétek a csoportosulást, tartsátok a távolságot, a lehető 

leggyorsabban hagyjátok el az épületet azon a kijáraton, ahol bejöttetek, és a leggyorsabban 

térjetek haza. 

 


