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Tisztelt Vizsgázók!

Először is mindenkinek nagyon sok sikert szeretnék kívánni az előttünk álló vizsgához. Az
alábbi megelőző intézkedéseknek az a céljuk, hogy a felvételi időszakot mindenki egészségesen
teljesíteni tudja.
Beléptetés szabályai:
-

A vizsga reggelén az általános kondíció és koncentráló képesség fenntartása érdekében
minden vizsgázó fogyasszon könnyű, de tartalmas reggelit és a vizsgáig egy liter folyadékot
(elsősorban vizet). Azt a nap folyamán folyamatosan pótolni szükséges.

-

Mindenki csak teljesen egészséges állapotban jelenjen meg a vizsgán. Akinek fáj a torka,
lázas, beteg, hatósági házi karanténban van, kérjük, maradjon otthon. A megbetegedést
iskolánk felé legkésőbb január 23-án 12 óráig jelezze a fejlécben található elérhetőségek
valamelyikén. Fontos azonban, hogy a megbetegedés tényét a vizsga napját is
tartalmazó hivatalos orvosi igazolással alá kell támasztani!

-

Akik más településekről érkeznek, lehetőség szerint autóval jöjjenek, a tömegközlekedéssel
érkezők pedig olyan időpontban, hogy ne kelljen várniuk. El kell kerülnünk a
csoportosulásokat és a zárt térben történő várakozást!

-

A vizsgázók és kísérőik előre tervezzék meg az oda-és hazautazást. Tájékozódjanak az
aktuális menetrendekről.

-

Minden vizsgázót kérünk, a már eddig is bevált szájmaszkkal érkezzen a vizsgákra, mivel
mindenkinek más a komfortérzete, és az arcformája. Hasznos, ha van nálunk tartalékmaszk

is. A lakóhelytől-lakóhelyig viseljék a vizsgázók maszkot!
-

A vizsga tantermén kívül az iskola teljes területén, beleértve a külső kapuk-bejáratok
50 méteres körzetét is az orrot és szájat és eltakaró maszk viselése kötelező!
Tanteremben pedig annak használata ajánlott.

-

Az út során bizonyára találkozni fogtok másokkal, diáktársakkal is, ezért fontos a maszk
viselete. Akik személygépkocsival érkeznek és mást is magukkal hoznak, ott pedig azért.
A beléptetés sorrendje:

-

Az épületen belül sajnos a járványhelyzetre tekintettel nincsen várakozási lehetőség.

-

A főbejáraton és a bal oldali oldalajtón keresztül fogadjuk a vizsgázókat.

-

Mindenki számára előzetesen megküldtük az érkezés pontos időpontját. Ez 9:15 és 9:40
közé esik, amit a kapott vizsgabehívó tartalmaz.

-

A bejáratnál mindenkinek fertőtlenítjük a kezét, majd megtörténik a testhőmérséklet
ellenőrzése az általános szabályok szerint.

-

Kiemelten kérjük, a kiírt időpontra szíveskedjenek megérkezni.

-

Jelen részletes tájékoztatót és a vizsga behívóját e-mailben kapták meg azok, akik megadták
elektronikus elérhetőségüket. Akik nem rendelkeznek elektronikus levelezési címmel, ők
pedig postai úton.

-

A könnyebb beazonosítás érdekében mindenkit kérünk, hozza magával behívó levelét.

-

A vizsgák előtt és azt követően heti rendszerességgel külsős cég bevonásával a
vizsgahelyiségek nanotechnológiás padló-és felületfertőtlenítést végez, kiemelten kezelve
a kilincseket és fogantyúkat.

-

Mindenki hozzon magával legalább két darab, lehetőség szerint egyforma tollat.

-

A vizsgázók csak csomagolt, kis kiszerelésű ételt, csokoládét és italt hozzanak magukkal,
amit egyben el tudnak fogyasztani, ezzel is gátolva a kórokozók lerakódását és terjedését.

-

A vizsga ideje alatt a teremben kézfertőtlenítőt biztosítunk. A dolgozatokat a felügyelőtanár
szedi be.

-

Az írásbeli dolgozatok megtekintésének rendje: 2021. január 29-én 8-16 óráig. Beléptetés
szintén a fent leírt szabályok szerint.

-

A vizsga befejezését követően kérjük, hogy az iskolát mindenki a lehető legrövidebb úton

hagyja el és otthonába távozzon.

Az eljárásrend elkészítés során figyelembe vettük az Oktatási Hivatal által megfogalmazott
irányelveket. Ez a kivonat csak a járványügyi helyzetből adódó helyi szintű rendkívüli
intézkedéseket tartalmazza, egyebekben a vizsgára vonatkozó egyéb szabályozások és átmeneti
rendelkezések érvényesek.

Tekintettel arra, hogy járványhelyzet áll fent és a vizsgákat rendkívüli országos veszélyhelyzet
fennállása alatt szervezzük az első nap tapasztalatai alapján az eljárásrend módosulhat. A tényleges
vizsganap előtti, nagymértékű változás esetén tájékoztatást küldünk.
A központi felvételivel kapcsolatos, egyéb lényeges információk az alábbi weboldalon is
megtalálhatóak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_inform
acioi

Tisztelettel:

