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Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

Az érettségi írásbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok és az Oktatási
Hivatal állásfoglalásai alapján alkalmazandó biztonsági intézkedések

Jogszabályi háttér
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

Az érettségi írásbeli vizsgák lebonyolítása
1.A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a
vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt
foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.
A vizsganapokon a vizsgázók 9 órakor kezdődő vizsga esetén ½ 8-tól, legkésőbb ½ 9-ig , 8
órakor kezdődő vizsga esetében ½ 7-től, legkésőbb ½ 8-ig érkezhetnek meg és foglalhatják el
a kijelölt vizsgahelyüket.
A felügyelő tanár (kezdő teremfelügyelő 1-2. és folyosós) 9 órakor kezdődő vizsga esetében
legkésőbb negyed 8-kor az intézményben tartózkodik. 8 órakor kezdődő vizsga esetében
legkésőbb ¼ 7-kor. A 14 órakor kezdődő vizsga esetében legkésőbb 13 órakor.
A nem kezdő, váltó felügyelő tanároknak is legalább a kijelölt kezdés előtt fél órával az
intézményben kell tartózkodniuk.
A vizsga teljes ideje alatt csak és kizárólag a főbejáraton lehet közlekedni. Esetleges torlódás
elkerülése érdekében a 1,5 méteres távolságtartással. Lehetőség szerint jelölni fogjuk a járdán.
A vizsgázóknak nyilatkozatot kell tenniük, hogy egészségesek, tünetmentesek. Ezt a
nyilatkozatot kinyomtatva, kitöltve, aláírva hozza magával minden egyes vizsganapra és
érkezéskor leadja az arra kijelölt helyre. Nyomtatási probléma esetén az iskola biztosít számára
nyilatkozatot. Ebben az esetben csak saját tollával írhatja alá.
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
fertőzőképes. A vizsgadolgozatokat addig természetesen elzárjuk.
A javító tanárok 1 nap után felvehetik a javításra váró dolgozatokat.
3. A vizsga megírásához a vizsgázók számára a vizsgahelyszínen a hatóságok védőmaszkot
biztosítanak, amelynek viselése a vizsga alatt kötelező. A vizsgázóknak és a dolgozóknak
kesztyű viselése kötelező.
4. Ugyancsak biztosított lesz minden vizsgahelyszínen a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítő
is, amelynek használata fontos a fertőzések megelőzése érdekében. Kérjük, ennek rendszeres
használatára hívják fel a vizsgára felügyelők és a vizsgázók figyelmét is.
5. A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő) valamint a minimum 1,5
m távolság biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja. Kérjük, a
vizsgabeosztásakor és az ülésrend kialakításakor erre kiemelt figyelemmel legyenek.

A vizsgázók vizsgahelyei a vizsgateremben előre ki lesznek jelölve az előírásoknak
megfelelően.
A vizsga helyszíneken csak a felügyelők és a vizsgázók járhatnak. A földszinti termekben
tartózkodni tilos.
6. 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.
7. Mivel az egyes tárgyakkal (szótárak, segédletek stb.) való kontaktusok után a védőkesztyű
cseréje minden alkalommal nem biztosítható, a felügyelő tanárok számára ajánlott a
védőkesztyű többszöri fertőtlenítése a kézfertőtlenítő folyadékkal.
8. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak
egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén
kell várakoznia.
9. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgadolgozat leadása után vizsgázók
ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét,
épületét.
Felhívom a figyelmet, hogy a főbejárat megközelítése is egy útvonalon lesz lehetséges.
Nem lesz dohányzásra kijelölt hely, sem tanulónak, sem oktatóknak.
A vizsgázók az 1.emeleten található lány/fiú(az automata mellett található-ideiglenes fiú)
mosdót használhatják. Mind a vizsga alatt/mind előtte, illetve a vizsga után egyszerre csak egy
személy tartózkodhat a mellékhelyiségben. A 2. emeleti, földszinti mosdók be lesznek zárva.
Az első emeleti nagy lány mosdónál is csak egy fülke lesz nyitva.
Az idegen nyelvi érettségi 15 perces szünetében a tanulók a helyükön maradnak (tornáznak,
nyújtanak, esznek, beszélnek), az ablakokat kinyitjuk és szükség esetén egyesével mehetnek
mosdóba.
A vizsgadolgozatok javításakor:
A javítás során a javító tanárok számára a védőmaszkok, a védőkesztyűk és a kézfertőtlenítés
lehetősége – a fentiek szerint – biztosított lesz.
A javítás során a megfelelő biztonságos távolságot a javító tanárok között szintén biztosítani
kell.

A vizsgadolgozatok megtekintésekor:
A kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére a rendkívüli vizsgarend – a szokásos egy nap
helyett – két munkanapot biztosít 2021. május 31 és 2021. június 1.

A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegíti, ha annak során a vizsgadolgozatot
beszkenneljük és elektronikusan küldjük el a vizsgázónak a suitos email címükre. Az email
megtekintéséről a vizsgázónak nyilatkoznia kell.
Az észrevételezésre a jogszabály a vizsgázó számára újabb egy munkanapot biztosít. A
vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje 2021.június 2.
Az észrevétel, a megfelelő azonosító információk megadása mellett – a kormányrendeletnek
az elektronikus kommunikációra vonatkozó külön szabályozása értelmében – elektronikusan
is benyújtható.
A járványügyi eljárásrendhez a vizsgázó tanulóknak nyilatkozatot kell aláírniuk.
Székesfehérvár, 2021. április 13.
Zelei Eszter
igazgató

NYILATKOZAT
érettségi vizsgán való részvételről
Alulírott ………………………………………………...(Név)
7…………………………………………………...(Oktatási azonosító)
……………………………………………………. (Születési hely, idő)
……………………………………………….. (Anyja neve)

1. Koronavírus fertőzés tünetei – különösen láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom és
fáradékonyság – esetemben nem állnak fenn. A velem egy háztartásban élők között tudomásom
szerint nincs koronavírus fertőzött személy.

2. Az 1. pontban foglalt állapotban az érettségi vizsgáig bekövetkezett változás tényét –
egészségügyi adat megadása nélkül – a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és
Szakképző Iskola részére a tudomásra jutástól számított legkésőbb 12 órán belül szóban és
írásban jelzem, egyben változás esetén a szakmai vizsga helyszínén nem jelenhetek meg.

3. A Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolájának az
érettségivizsgák lebonyolításával kapcsolatban előírt szabályokról, intézkedésekről tudomásom
van, azokat a vizsgáim során megtartom.

Kelt: ………………., 2021. ………… hó …… nap

Tisztelettel:
…………………………..
(TANULÓ NEVE)
……………………………
(Kiskorú esetén gondviselő aláírása)

NYILATKOZAT
online megtekintés kéréséről
Alulírott ………………………………………………...(Név)
7…………………………………………………...(Oktatási azonosító)
……………………………………………………. (Születési hely, idő)
……………………………………………….. (Anyja neve)
…………………………………………………. (suite-os email cím)
kérem, hogy a szakmai vizsga írásbeli dolgozatomat a fent leírt email címre szkennelve küldjék
el számomra.
Az email megérkezéséről visszaigazoló emailt írok.
Az észrevételezést is elektronikus úton kívánom megtenni, ha szükséges.
Kelt: ………………., 2021. ………… hó …… nap

Tisztelettel:
…………………………..
(TANULÓ NEVE)
……………………………
(Kiskorú esetén gondviselő aláírása)

