Az érettségi vizsgára vonatkozó szabályok
Kérjük ügyeljen mindenki a vizsgák kezdésének időpontjára, és előtte legalább háromnegyed
órával jelenjen meg. (pl. 8:15-kor, ha a vizsga 9:00-kor kezdődik).
A főbejáraton a 12. N és 12. B osztály, az udvar felöli bejáraton a 12. A és 12. C osztály
érkezzen.
A tanulókat 2 m távolság betartásával engedjük az épületbe.
Belépés előtt a kézfertőtlenítés kötelező, a fertőtlenítő minden bejáratnál rendelkezésre áll.
Belépéskor minden vizsgázó átveszi a szájmaszkot, amelyet egy zacskóban kap meg.
A maszkot az épületben történő mozgás során mindenhol kötelező viselni (még a mosdókban
is).
Az épületen belül is kötelező tartani egymástól a 2 méteres távolságot.
Az épületbe belépve mindenki köteles azonnal abba a terembe menni, ahova a beosztása szól.
Az ajtók nyitva lesznek, az ajtókilincset a felügyelőtanár gumikesztyűben fogja meg.
Amennyiben elkerülhetetlen a kilincs érintése, akkor azt papírzsebkendővel kell megtenni.
A teremben minden tanuló számára biztosított lesz papírzsebkendő és kézfertőtlenítő.
A maszkot csak akkor veheti le, ha a teremben a helyét már elfoglalta, és amennyiben a helyét
bármilyen okból elhagyja, fel kell vennie a maszkot.
A teremben a mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban a kijelölt asztalra kell tenni.
A táskákat a teremben, a felügyelőtanár által kijelölt helyre kell tenni.
A személyi igazolványt a padra ki kell helyezni, amelyet ellenőrzés után onnan a tanuló vesz
el.
A vizsga során keletkező szemetet (pl. étel, ital doboza, zsebkendő) a bejáratnál megkapott
zacskóban kell gyűjteni, amelyet a vizsga végén a tanulónak ki kell dobni a fedél nélküli
hulladékgyűjtőbe.
A vizsga végén mindenki a lehető leggyorsabban hagyja el az iskola épületét.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az érintkezések minimálisra csökkentése érdekében mindenki
saját eszközt tud használni, pl.: atlasz, idegen nyelvi szótár, négyjegyű függvénytábla, 12-es
kiadású helyesírási szótár.
A kilincseket, a mosdókat minden használat után fertőtleníteni fogjuk, ezzel is ügyelve
mindenki biztonságára.
Kérek mindenkit a szabályok betartására.
Az ünneplő ruha most nem előírás, mivel a vizsga utáni otthoni ruhaváltásnak is fontos
szerepe van a védekezésben.
Sok sikert kívánunk az érettségi vizsgákhoz!

