Tájékoztató
Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
2021.május -június
Jogszabályi háttér:
A 167/2021. (IV. 9.) Kormányrendelet:
A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi
vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint az egyes köznevelést érintő szabályokról,

illetve a
27/2020.(VIII.11) EMMI rendelet a 2020/2021.tanév rendjéről rendelkezik az érettségi
vizsgák megszervezéséről a 2021.év május-júniusi vizsgaidőszakban.
Tájékoztató a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban érvényes speciális szabályokról

Az írásbeli érettségi vizsgákat 2021. május 3. és 2021. május 25. között kell lebonyolítani.
Szóbeli érettségi vizsgák nem kerülnek megszervezésre (kivéve azon eseteket, amelyekről a
167/2021. (IV. 9.) Kormányrendelet rendelkezik.
A vizsgaszervezés során az egészségügyi hatóságok által javasolt biztonsági intézkedéseket
kell alkalmazni az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint: A 2021. május-júniusi érettségi
vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó egészségvédelmi
intézkedések

A vizsgaidőszak időrendje:
2021. május 3-án kezdődik az írásbeli érettségi vizsga, közép és emelt szinten, magyar nyelv
és irodalomból, majd matematikából, történelemből, angol nyelvből és német nyelvből
folytatódik 2021.május 7-ig.
2021. május 3-7. közötti időszakban 9:00 órakor ,
2021. május 10-25. között a többi vizsgatárgyból
8:00 órakor (kémia ,biológia, informatika, fizika, orosz, francia, spanyol, olasz nyelv,),
illetve 14:00 órakor (földrajz)
kezdődnek az érettségi vizsgák

A szóbeli vizsgák időpontja: 2021. június 14-22

Segédeszközök:
A vizsgázóknak gondoskodniuk kell az alábbi segédeszközökről:
matematika: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő
történelem: az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai
adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz
élő idegen nyelv: nyomtatott szótár (csak a IV., Íráskészség részhez)
biológia: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
kémia: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) periódusos rendszerrel, szöveges
adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
földrajz:
I. feladatlap: segédeszköz NEM használható;
II. feladatlap: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó
informatika: vonalzó

Egészségügyi biztonsági intézkedések a vizsgák idején:
Elsődleges szabály, hogy az érettségi vizsgára való érkezéskor, a vizsga ideje alatt, távozáskor
legalább másfél méteres távolságot kell tartani, a tanulói csoportosulás nem engedélyezett.
Erre fokozott figyelmet kell fordítani.
A vizsgázókra vonatkozóan az alábbi beléptetési terv javasolt:
Főbejárat
utca)

2021. május 3-6.
(Széchenyi 8:10-8:20
12.A osztály

2021. május 7.
8:15- 8:30
német nyelvből
vizsgázók

8:20-8:30
12.B osztály
Hátsó bejárat (Benczúr 8:10-8:20
tér)
12.C osztály

-------------

2021. május 11- 25.
Kevés számú vizsgázó7:30-ig
és
13:30-ig érkeznek a
vizsgázók
folyamatosan
-------------

8:20-8:30
12.D osztály

Az előrehozott érettségi vizsgázók(angol, idegennyelvek, informatika) mindkét bejáraton vizsga kezdési időponttól függően- 7:00 és 7:30 illetve 8:00 és 8:30 között érkezhetnek

Az épületbe a vizsgázók két bejáraton- osztályonként, szakaszosan -léphetnek be (tartva a
másfél méteres távolságot). Kérjük, vegyék figyelembe a parkolásnál a kijelölt bejárathoz való
érkezést.

A belépésnél a kézfertőtlenítő használata valamint a testhőmérséklet mérés kötelező. A
vizsgázók számára a védőmaszk viselése a közösségi terekben ,folyosókon kötelező, minden
vizsgán a vizsgateremben ajánlott, de nem kötelező. A beléptetést az osztályfőnökök végzik,
majd az épületben a folyosó felügyelők irányítják a tanulókat. Az épületbe való beléptetés után
a vizsgázók kötelesek a legrövidebb úton és idő alatt elfoglalni a helyüket, a kijelölt
vizsgateremben.
Kerülendő a csoportosulás a vizsga megkezdéséig.
A vizsgabeosztásról (emelt szintről is) a tanulók értesítést kapnak elektronikusan, illetve a
Kréta-rendszerben.
A vizsgateremben a vizsgázók (maximum 10 fő) és egy felügyelőtanár tartózkodik. A másfél
méter távolság az ülésrend kialakításánál biztosítva lesz. A vizsgateremben is biztosított a
kézfertőtlenítő.
A vizsgák után naponta minden vizsgaterem és folyosó fertőtlenítése megtörténik. Az
épületbe a vizsgázókon és a felügyelőtanárokon kívül illetéktelen személy nem léphet be. A
vizsgatermet elhagyni csak indokolt esetben lehet, rövid időre, egyidejűleg egy vizsgázónak
(mosdóhasználat céljából). A vizsgázó a feladatlapot átadja a felügyelőtanárnak, és a
felügyelőtanár a feladatlapon és vizsgajegyzőkönyvben dokumentálja a terem elhagyásának és
a visszaérkezésnek az időpontját, aláírja azt.
A mosdóhelyiségeket a vizsga ideje alatt használat után folyamatosan fertőtleníteni fogjuk. A
mosdóhelyiségekben fertőtlenítő szappan áll rendelkezésre. A folyosón a felügyelőtanár
feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba. A
vizsgaszervezők, valamint a felügyelőtanárok számára védőmaszk (számukra kötelező a
vizsga alatt is) és védőkesztyű biztosított, így a tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak
lesznek. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig
csak egy vizsgázó adja be a dolgozatát, addig a többi vizsgázónak a helyén kell várakoznia.
A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók
ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét,
az épületet. Az épületen kívül sem alakulhatnak ki csoportosulások.
A vizsgadolgozatok megtekintése:
A kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére a rendkívüli vizsgarend 2 munkanapot biztosít,
azért, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások. A
vizsgadolgozatok megtekintésének központilag meghatározott időpontja 2021. május 31 és
2021.június 1.
A megtekintés biztonságát elősegíti ha a tanuló a dolgozatot lefényképezi és utána elhagyja a
helyszínt.
A megtekintés rendjéről az írásbeli vizsgák után tájékoztatjuk a vizsgázókat.

KÉRJÜK A FENTIEK FIGYELMES ELOLVASÁSÁT ÉS AZ EGÉSZSÉGVÉDELMI
SZABÁLYOK BETARTÁSÁT!
MINDEN KÖLCSEYS DIÁKNAK SIKERES ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉS JÓ
EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!
Az iskola vezetősége

