
 
 

Kedves Érettségiző Diákok, kedves Kollégák, tisztelt Szülők! 

Sok szeretettel köszöntöm Önöket! 

Az érettségi mindig is komoly megmérettetés és mérföldkő a diákok életében, ez a mostani 

azonban különösen is az. A járvány okozta vészhelyzetben okán sokkal komolyabb odafigyelésre 

van most szükség mind a fenntartó, mind pedig az érettségit szervező intézmény részéről.  

Két dolognak kell egyidejűleg teljesülnie az érettségi vizsgák lebonyolítása során: 

1. A vizsgaesemény szabályszerűen és jogszerűen kell, hogy megtörténjék. 

2. A járvány okán bevezetett higiénés szabályokat be kell tartani és be kell tartatni, azaz olyan 

körülményeket kell teremteni, amelyben a minimálisra csökkenthető a fertőződés kockázata. 

Tájékoztatom Önöket, hogy mind a fenntartó, mind pedig az érettségit szervező intézmények 

felkészültek a vizsgák szabályos, jogszerű és biztonságos megszervezésére. Az épületeket 

kifertőtlenítettük, a tantermeket és az egyéb kiszolgáló helyiségeket fertőtlenítő takarításnak 

vetettük, alá. A padok, székek, és az eszközök mind le lettek fertőtlenítve. A padok elhelyezése 

megfelel az előírásoknak, másfél méternél kisebb távolság sehol nincs a vizsgázók körül. Az 

eszközök rendelkezésre állnak, a teremfelügyelet biztosított, a folyosói felügyelet és az azonnali 

takarítás/fertőtlenítés személyi felügyelete is rendelkezésre áll. A teremfelügyelethez – 

biztonsági tartalékként – felkértünk több kollégát. A Pest Megyei Kormányhivatal depójából 

elhoztuk a maszkokat, kesztyűket és az adagolóval ellátott kézfertőtlenítőket. Minden diák kap 

maszkot, amelynek használata a folyosókon, és a tantermekben a vizsga megkezdéséig 

mindenképpen javasolt, utának pedig ki-ki eldöntheti, maszkban vizsgázik-e vagy leveszi azt. 

Minden tanár kap maszkot. Minden osztályteremben lesz kézfertőtlenítő. Minden kollégának 

biztosítunk elegendő kesztyűt. Minden higiénés védőeszközből (maszk, kesztyű, fertőtlenítő) a 

szükséges mennyiség többszöröse áll rendelkezésünkre.  

  

   



 
 

A vizsga lebonyolítása – résztvevők mozgása/mozgatása szempontjából – három szakaszra 

tagolható: Beérkezés az épületbe, elhelyezkedés a teremben, (a vizsga) és a távozás. 

Már az érkezéskor kérjük, hogy figyeljenek a szociális távolság megtartására. Bármennyire is 

nagy a kísértés, ne csoportosuljanak, csak távolról üdvözöljék egymást! 

Az épületbe szülők nem jöhetnek be. az épület körül a szociális távolság megtartását a rendőrség 

felügyeli, a sajtó sem jöhet be az épületbe. 

A gimnázium előzetesen közli, hogy ki melyik terembe kell, hogy menjen, ezért az épületbe 

történő beérkezés és kézfertőtlenítés után, mindenki rögtön abba a terembe megy, ahol a 

vizsgáját írja. Mindenki hozza magával a szükséges iratokat, és felszerelést. Ezek pontos részleteit 

az igazgató, illetve az osztályfőnökök, szaktanárok közlik. Kérek mindenkit, mindent átgondolva, 

minden szükséges iratot/eszközt, íróeszközt, élelmiszert, folyadékot összepakolva érkezzen meg 

a helyszínre.  

A folyosón és a teremben semmilyen eszköz/tárgy (toll, számológép, ital) stb. nem lehet átadni 

egymásnak, ez egyfelől szabálytalan másfelől pedig veszélyes is. 

Mindig be kell tartani a szociális távolságot, amely másfél, két méter! 

A terembe lépve a személyi igazolványát mindenki helyezze maga mellé a padra  

A vizsgadolgozatot – akárcsak korábban - egyszerre csak egy tanuló adhatja le, a többiek addig a 

helyükön várakoznak. 

A vizsgázók a vizsgadolgozatok leadása után – az erre kijelölt útvonalon – a lehető leggyorsabban 

hagyják el az épületet ügyelv arra, hogy ne csoportosuljanak és a szociális távolságot itt is tartsák 

be.  

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni ennek fontosságát. Nehéz elképzelni egy nem látható veszélyt. 

Biológia tanár vagyok, és orvosi egyeteme tanítottam éveken keresztül, tudom mennyire 

megalapozott ez a kérés, hiszen valós a veszély, mégha nem is látszik. 

Kérem, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. 

Mindannyiuknak sok erőt kívánok az érettségi sikeres lebonyolításához és abszolválásához! 

Cegléd, 2020.04.29. 

  

 Fodor Gábor 
 tankerületi igazgató 


