Tisztelt Vizsgázók! Kedves Szülők és Oktató Kollégáink!
Tájékoztatunk minden érintettet, hogy Magyarország Kormányának döntése értelmében az idei
érettségi vizsgákra – ahogy eredetileg, már a tanév elejétől tudtuk - 2020. május 4-től - a
járványhelyzetre való tekintettel a vizsgázók és a pedagógusok, valamint a felsőoktatási felvételiben
érintettek érdekeinek figyelembevételével - kerül sor.
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő
megszervezésével összefüggésben alábbi fontos tudnivalóra hívjuk fel a figyelmet:












az idei érettségi vizsgákra - a járványhelyzetre való tekintettel - szinte kizárólag írásbeli
formában kerül sor;
az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítanunk;
az egyes vizsgatárgyak napját a kormányrendelet tartalmazza;
a 119/2020.(IV.16.) Korm. rendelet 2. melléklete elérhető ITT
az első héten, a legtöbb vizsgázót érintő írásbelik a szokásos 8 óra helyett 9 órakor
kezdődnek;
szóbeli vizsgát kizárólag azon vizsgatárgyak esetében szervezhetünk, amelyeknek
középszinten csak szóbeli vizsgarésze van;
szóbeli vizsgát szerveznünk testnevelés tantárgyból;
az írásbeli alól felmentéssel rendelkező tanulóink - biztonságos körülmények között - szintén
szóban vizsgázhatnak;
a vizsgajelentkezések közül törlésre kerülnek a nem végzős tanulók előrehozott érettségire és
szintemelő vizsgára vonatkozó jelentkezései;
azok a szintemelő vizsgák, amelyek a felsőoktatási felvételiben való részvételhez
szükségesek, megtarthatók;
az érettségitől való visszalépésre minden jelentkezőnek lehetősége van, mert a vizsgázó
kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését;
a kérelmet az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható formanyomtatványon a
vizsgajelentkezését fogadó intézményhez kell benyújtani, elektronikus formában 2020. április
21-én 16.00. óráig, az alábbi e-mail címre: kando@kkszki.hu
a formanyomtatvány tölthető PDF formátumban elérhető ITT

A vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet fordítunk a bizottságok és az érintett vizsgázók,
illetve pedagógusok egészségének védelmére, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
vizsgázáshoz szükséges körülmények kialakítására. Ennek keretében minden intézményünk biztosítja:






a vizsgázók létszámának optimális beosztását; (egy helyiségben legfeljebb 10 fő, egymástól
legalább másfél méteres távolságra);
önálló bejárattal rendelkező, elkülönített vizsgahelyszíneket kialakítását egy intézményen
belül;
a tantermek, közösségi helyek, vizesblokkok előzetes és folyamatos fertőtlenítését a teljes
vizsgaidőszak során;
a vizsgatevékenységben minden érintett részére személyként a szájmaszk használatát,
a vizsgázó helyiségek előtt illetve a termekben folyékony kézfertőtlenítőt.

A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete, amely a Magyar Közlöny 2020. évi 77. számában
olvasható és tartalmazza a részletes szabályozást, elérhető ITT
Miskolc, 2020. április 17.

