Az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó részletes eljárásrend
VIZSGÁZÓKNAK
Jelen eljárásrend a Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes
köznevelést érintő eltérő szabályokról jogszabály alapján készült.

Az írásbeli vizsga lebonyolításához kapcsolódó előírások
Az írásbeli vizsgán csak egészséges, a Covid19 fertőzés tüneteit nem mutató vizsgázó vehet
részt.
Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
Az írásbeli vizsga során a fertőzésveszély minimálisra csökkentése érdekében az intézménybe
lépéskor valamennyi résztvevő számára kötelező a kézfertőtlenítő használata és a testhőmérséklet mérése. Az épület közösségi tereiben kötelező a maszk szabályos (orrot és szájat eltakaró) használata. A vizsgateremben a maszk viselése ajánlott.
Kézfertőtlenítő a tantermekben is rendelkezésre áll
1. A vizsgák előtt a beléptetést az első vizsgahéten, május 3-tól 7-ig 8 órától két helyen
biztosítjuk az első vizsgahéten, a második vizsgahéten a belépés a Kossuth utca felőli főbejáraton történik 7,15-től. A tanulók belépés után rögtön a tantermekbe mennek, hogy a folyosói
csoportosulást megelőzzük. A tanterembeosztást a vizsgára bocsáthatóság ellenőrzése után
(tehát az év végi jegyek, és a közösségi szolgálat [ahol ez releváns] teljesítésének ismeretében)
legkésőbb április 29-ig közzé tesszük az iskola honlapján, és eljuttatjuk a diákoknak az osztályok facebook csoportjain keresztül is.
A belépés rendje az alábbi:
Az első héten (május 3-től 7-ig)
Osztály

Bejárat

12. Asz

Kossuth utca felől

12. Bsz

Kossuth utca felől

13. R

Dr. Róth Emil u. felől

13. S

Dr. Róth Emil u. felől

13. GH

Dr. Róth Emil u. felől

Kérem, mindenki igyekezzen az első héten 8,30-ig, a második héten 7,30-ig az iskolába
belépni, és a kijelölt tanteremben a helyét elfoglalni, hogy a személyes találkozások számát
a minimálisra csökkentsük. A vizsgaszabályzat is előírja, hogy a vizsga megkezdése előtt
30 perccel a vizsga helyszínén meg kell jelenni!
A belépés a megadott időpont előtt nem lehetséges, ha korábban érkeznek, kérem várakozzanak az iskola környékén a megfelelő (min. 1,5 m) távolság megtartásával.
2. A biztonsági intézkedések meghatározásához fontos információ, hogy a járványügyi
szakemberek álláspontja alapján bizonyos, hogy a papíron, azaz az feladatlapokon, illetve az
vizsgadolgozatokon 24 óra elteltével a COVID-19 (a továbbiakban: vírus) vírus nem marad
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fertőzőképes. A feladatlap csomagok felbontásáig ez az idő bizonyosan eltelik így a csomagokban található feladatlapok garantáltan mentesek lesznek a vírustól.
3. A vizsgateremben a maximum 10 vizsgázó írásbelizik, közöttük biztosítani kell a minimum 1,5 m távolságot a fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében.
4. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.
5. Az írásbeli vizsgadolgozatok beadásakor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig
csak egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a
helyén kell várakoznia.
6. A vizsgadolgozat beadása után kérjük, a vizsgázók ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.

A kijavított dolgozatok megtekintéséhez kapcsolódó előírások:
7.

A kijavított dolgozatok megtekintése: :
12. Asz

május 31. 8-12 óra

104-es tanterem

12. Bsz

május 31. 12-16 óra

106-os tanterem

13. R

június 1. 8-12 óra

104-es tanterem

13. S

június 1. 12-16 óra

106-os tanterem

13. GH

június 1. 12-16 óra

109-es tanterem

A megtekintés során a biztonságos távolság megtartása, valamint a védőmaszk viselése feltétlenül javasolt. A tanteremben maximum 3 érettségiző tartózkodhat. Ha egyidőben több vizsgázó érkezik, a többi vizsgázó a megfelelő (legalább 1,5 m-es) távolság megtartása mellett a
folyosón várakozzon.
A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.
A vizsgadolgozat részletes tanulmányozása, vagy az észrevétel megfogalmazása már ne a
megtekintés helyszínén történjék! Arra a jogszabály a vizsgázó számára újabb egy munkanapot biztosít.
A vizsgázó észrevételeit június 2-án 16 óráig – írásban adhatja le. Javasolt ennek
elektronikus benyújtása a titkarsag@kliszi.hu emailcímre, a megfelelő dokumentumban, szkennelt formában.
8.

A szóbeli vizsgához kapcsolódó előírások, a vizsga lezárása:
9.

Szóbeli vizsgát csak azok a vizsgázók tesznek, akik:
a. szakértői javaslatra, igazgatói határozat alapján mentesülnek az írásbeli vizsga
alól,
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b. az írásbeli eredményük eléri a 12 %-ot, de nem éri el az elégségeshez szükséges
25 %-ot.
Mivel a szóbeli vizsgán résztvevők pontos számát, csak az írásbeli eredmények ismeretében
fogjuk megtudni, ezért a szóbeli részletes beosztása is csak június első napjaiban fog elkészülni.
Terveink szerint (a szóbelizők száma és az elnökkel történő egyeztetés után változhat)a szóbeli
vizsgák első napja az előzetes kiíráshoz kapcsolódóan, a párhuzamos vizsgáztatást minimálisra
csökkentve a következő:

2021_KLISZI_Asz

2021. június 22.

2021_KLISZI_Bsz

2021. június 17.

2021_KLISZI_R

2021. június 21.

2021_KLISZI_S

2021. június 16.

2021_KLISZI_GH

2021. június 24.

A szóbeli vizsgán résztvevő diákokat, június 4-ig tájékoztatjuk a szóbeli vizsgával kapcsolatos eljárásrendről, a beosztásról.

A testnevelés vizsgához kapcsolódó előírások:
A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.
A testnevelés vizsgatárgyból a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani, az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok
figyelmen kívül hagyásával történik. A gyakorlati vizsga eredményét a többi gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani. A testnevelés vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgán az úszás vagy küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ennek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 90 pont.
Kérem vigyázzunk egymásra az érettségi vizsga során is!

Győr. 2021. április 13.
Kaukerné Kovács Edit
igazgató
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