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AZ ÉRETTSÉGI RENDJE DIÁKOKNAK
Hatálya kiterjed az írásbeli és a szóbeli érettségikre!
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 A járványügyi helyzetre való tekintettel (a beléptetés hosszabb időt vesz igénybe) az
érettségi vizsga megkezdése előtt legalább egy órával meg kell jelenni a vizsga
helyszínén.
9 órai kezdés esetén ½ 8 órától már be lehet lépni az épületbe.
Lehetőség szerint a 12. A osztály tanulói 8.15.-re, a 12. B osztály tanulói 8.20-ra, a
12.D osztály tanulói 8.25 –re érkezzenek.
8 órai kezdés esetén pedig 7 órától be lehet lépni az épületbe.
Lehetőség szerint a 12. A osztály tanulói 7.15.-re, a 12. B osztály tanulói 7.20-ra, a
12.D osztály tanulói 7.25 –re érkezzenek.
Kérjük a tanulókat, hogy a találkozások alkalmával tartsák be az 1,5 méter távolságot
mind a társaiktól, mind a tanároktól! Továbbá mellőzzék a kézfogást!
 Az épületbe kísérő (szülő sem) léphet be!
 Az iskola épületébe a főbejáraton keresztül lehet bejönni. A portaszolgálatot egy portás
látja el és négy kisegítő dolgozó, akiknek járvány helyzethez kapcsolódó utasításait
kötelezően be kell tartani!
 Egyszerre ajtónként egy–egy tanuló léphet be a porta előterébe, ahol a kézfertőtlenítést
kötelezően el kell végezni! Tovább haladni csak a fertőtlenítés után lehet!
 A fertőtlenítést követően az aulában lehet átvenni a szájmaszkokat, amelyek használata
ajánlott, de a viselése a tanulók számára nem kötelező. Az átvételt és a használatra
vonatozó utasítás megismerését írásban kell igazolni.
 Az első írásbeli vizsgatevékenység előtt a vizsgázó megismeri a veszélyhelyzethez
kapcsolódó az érettségi vizsgák lebonyolítására vonatkozó igazgatói utasítást, a
megismerést aláírásával igazolja.
Kiegészítő információ
 A járványügyi szakemberek álláspontja alapján bizonyos, hogy a papíron, azaz a
feladatlapokon, illetve az vizsgadolgozatokon 24 óra elteltével a COVID-19 (a továbbiakban:
vírus) vírus nem marad fertőzőképes.
 A feladatlap csomagok felbontásáig ez az idő bizonyosan eltelik, így a csomagokban található
feladatlapok garantáltan mentesek lesznek a vírustól. Emellett a feladatlapokat kezelő
vizsgaszervezők, valamint a felügyelő tanárok számára az iskola védőmaszkot és védőkesztyűt
biztosít, így a tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak lesznek.
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 A vizsgázó az épületben korlátozottan tartózkodhat. A legrövidebb, kijelölt útvonalon
köteles a számára megjelölt teremben a helyét elfoglalni.
 Tantermenként maximum 10 tanuló vizsgázik. A terembeosztás az aulában a hirdetőtáblán,
valamint a teremajtókon is olvasható lesz. A vizsgázó csak a számára kijelölt teremben
tartózkodhat!
 Az írásbeli érettségire minden tanuló hozzon magával saját eszközt:
magyar
matematika
történelem
idegen nyelv
ágazati
biológia

toll
toll, ceruza, körző, vonalzó, szögmérő, számológép, függvénytáblázat
toll, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz
toll, szótár
toll, számológép
toll, vonalzó

 A tantermeket fertőtlenítve bocsátjuk rendelkezésre minden vizsganap. Továbbá:
o Az osztálytermekben rendelkezésre áll kézfertőtlenítő.
o A tanulók által használható mosdók fertőtlenítése óránként történik.
o A mosdókban elhelyezett fertőtlenítőszer használata a mosdóhasználat után
kötelező!
 Az írásbeli vizsga befejeztével a dolgozatokat a felügyelő tanárnak kell átadni, majd a
legrövidebb úton el kell hagyni az iskolát!
 Szóbeli vizsga alkalmával az osztályfőnök szóbeli utasításai alapján kell eljárni!
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II. BETEKINTÉS A DOLGOZATOKBA
 A kijavított dolgozatok megtekintésére május 28-29-én van lehetőség. A megtekintés 8-14 óra
között történhet. A 12. a és 12. b osztály május 28-án. A 12. d osztály május 29-én.
 Írásos kérelemre a vizsgadolgozatot beszkennelve, elektronikusan elküldjük a vizsgázónak. A
kérelmet az igazgato@kossuthzsuzsa.hu e-mail címre kell eljuttatni legkésőbb május 24.16.00
óráig.
 Személyes megtekintés esetén a portán elhelyezett fertőtlenítési ponton kézfertőtlenítés után lehet
belépni az épületbe. A porta előtti aulában egyszerre legfeljebb négy tanuló tartózkodhat, lehetőség
szerint maszk, kesztyű használatával. A megtekintésben részt vevők között minimálisan 1,5 méter
távolság betartása kötelező.
 A megtekintésre a kijelölt teremben kerül sor érkezési sorrendben, szólítás alapján.
 A vizsgadolgozat részletes tanulmányozása, vagy az észrevétel megfogalmazása már ne a
megtekintés helyszínén történjék! Arra a jogszabály a vizsgázó számára újabb egy munkanapot
biztosít. Javasolt a személyes megtekintés során laponként lefényképezni a vizsgadolgozatot, majd
a leghamarabb elhagyni az intézményt.
 A javítással kapcsolatos írásos észrevétel megtételére június 2-ig van lehetőség. Az észrevétel, a
megfelelő személyes azonosító információk megadása mellett – a kormányrendeletnek az
elektronikus kommunikációra vonatkozó külön szabályozása értelmében – elektronikusan is
benyújtható. Az észrevételt az igazgato@kossuthzsuzsa.hu címre kell eljuttatni 06.02. 16.00 óráig.

Az érettségi vizsga szervezése, bonyolítása minden tekintetben a vonatkozó jogszabályok
alapján történik:
 a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,
 valamint a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák
2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről.
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III. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS AZ ÉRETTSÉGI ALATT
 Az írásbeli, és az esetleges szóbeli érettségi vizsgaidőszak idejére intézményünk diákjai elhelyezést
és pedagógiai felügyeletet kaphatnak kollégiumunkban, melynek első feltétele, hogy igénylésüket
elektronikus
úton
jelezzék
Tóth
Zsuzsanna
kollégiumvezetőnek
a
toth.zsuzsanna@kossuthzsuzsa.hu e-mailre, vagy az MSTeams felületen privát levélben
benyújtott jelentkezéssel a vizsga napját megelőző nap 12:00 óráig. Ezt követően a
kollégiumvezető visszajelző e-mailben, vagy Teams üzenetben válaszol, hogy a jelentkezést tudta-e
fogadni a kollégium.
 A távoltartási szabályok betartásának figyelembe vételével, a kollégiumi hely kapacitása
korlátozott, ezért a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók elsőbbséget élveznek a
bejelentkezésnél, de a fennmaradó helyeket az iskola nem kollégiumi jogviszonnyal rendelkező
tanulóinak is biztosítjuk.

A veszélyhelyzet alatti kollégiumi használatnak szigorú szabályai vannak, ezek betartása
minden bent tartózkodó tanulóra nézve kötelező:
2020. május 04. hétfőtől az írásbeli érettségi vizsgák alatt a kollégiumi beérkezés és távozás egyénileg
lehetséges, de a korábban e-mailben kérvényezett és elfogadott módon és időpontban. Kollégiumot
kizárólag vizsganap előtti éjszakára lehet igénybe venni délutáni beérkezéssel.
 Legkorábbi beérkezés 2020. május 03. vasárnap 16:00 óra, illetve az aktuális érettségi vizsga napja
előtti délután 16:00 óra.
 Az a tanuló, aki az első vizsgahéten végig igénybe szeretné venni a kollégiumot, természetesen arra
is van lehetősége. Számukra folyamatosan biztosított a kollégiumi elhelyezés a szigorú szabályok
betartása mellett.
 Legkésőbbi hazautazás időpontja a heti utolsó vizsga utáni 1 óra. (tehát, aki pl. angolból
érettségizik, már nem tartózkodhat bent a kollégiumban csütörtök délután.)
 Aki 1 napra veszi igénybe a kollégiumot, annak is a vizsga után 1 órával kell elhagynia a helyet.
 A kollégiumi szobákat fertőtlenített állapotban bocsátjuk rendelkezésre. A kollégium szociális
helyiségeinek fertőtlenítése naponta és óránként történik reggel 8:30 és 21:00 óra között. Ezeket a
helyiségeket egyszerre egy fő használhatja, ezt a kollégiumi ügyeletes nevelő ellenőrzi és
betartatja.
 A kollégiumban elhelyezett diákok a vizsganapokon legkésőbb a vizsga megkezdése előtt ¾ órával
kötelesek elhagyni a kollégiumot, és a vizsga helyszínét a lehető legrövidebb útvonalon
megközelíteni. Vizsgák végeztével kötelesek a kollégiumba a lehető legrövidebb úton
visszaérkezni.
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 A járványhelyzetre való tekintettel a kollégiumi kimenők megszokott rendje megváltozik. A
szociális érintkezések minimálisra való szorítása érdekében a kollégiumban elhelyezett diákok az
intézmény területét minden nap kizárólag egy alkalommal hagyhatják el a kollégiumot, ezt csak
egyesével, és csak élelmiszervásárlás céljából, melynek időpontját az ügyeletes nevelő
engedélyezheti figyelembe véve a többi diák kikérőjét, majd ezt az ügyeleti naplóba bejegyzi. A
távolmaradás ideje legfeljebb ½ óra lehet. Javasolt a Plaza elkerülése, helyette a közeli kisbolt és a
Coop üzlet előnyben részesítése.
A diákok a bevásárlásból visszatérve kötelesek az ügyeletes nevelőnél lejelentkezni és az előírt
higiéniás szabályokat betartani (többek között az ügyeletes nevelő által biztosított kézfertőtlenítést
belépéskor elvégezni).
 Egy szobában egy tanuló tartózkodhat. Egymáshoz átmenni, közös szobában tartózkodni szigorúan
tilos. A társas érintkezésre nincs lehetőség, csak a távolságtartás szabályainak betartásával. Erre
alkalmas hely a folyosó vagy az udvar lehet.
 A diákok a kollégiumban eltöltött idő alatt használhatják a kijelölt kollégiumi szobájukat, a
kollégium szociális helyiségeit a fenti rend és a távoltartási szabályok betartásával. Az épület
közösségi tereinek használata nem megengedett!

 A teakonyha használata korlátozott. Ennek értelmében az ügyeletes nevelő segítségével lehet ételt
melegíteni, ott tartósan tartózkodni tilos. Kérünk minden tanulót, hogy aki nem veszi igénybe az
étkeztetést (melyről alábbiakban írunk), biztosítsa magának az élelmiszereket. Mindenki hozzon
magával evőeszközt, tányért, poharat, amennyiben nincs bent saját eszköze. Kollégiumi edények és
konyhai törlők nem használhatók. Alapelv, hogy minden tanuló saját holmit használhat.
 A diákok kötelesek betartani a járványhelyzetben előírt higiéniás szabályokat. Javasoljuk a kesztyű
és a szájmaszk használatát is. A diákoknak szigorú jelentési kötelezettségük van az ügyeletes
nevelő felé olyan esetben, ha magukon vagy társukon egészségi problémát észlelnek.
 Ez az eljárásrend a kollégium ideiglenes, a járványügyi helyzetre szolgáló, a tanulók, társaik és
környezetük védelmére készült szabályzata.
 Bárki, aki ennek nem tesz eleget a kollégiumi nevelő felszólítása ellenére sem, a szülő értesítése
mellett azonnali hatállyal hazautaztatható és a másnapi érettségi vizsgára való beérkezést a tanuló
egyénileg oldja meg. Erről a kollégiumi ügyeletes nevelő azonnal értesíti a kollégiumvezetőt, aki
felveszi a kapcsolatot az iskola igazgatójával. A kollégiumi rend megszegése miatti hazautaztatás
nem vonja maga után az érettségi vizsga alóli mentességet, sem a vizsga alóli kizárást.

Eger, 2020. április 26.
Somoskői Lilla

Tóth Zsuzsanna

igazgató

kollégiumvezető
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Az EKVI tájékoztatása az érettségi vizsgák alatti kollégiumi étkeztetésről:
A kollégiumban a napi háromszoros étkezés biztosított a TS Gastro által az alábbi
feltételekkel:
 50%-os kedvezmény esetében:
reggeli: 81,49 + ÁFA
ebéd: 164.96 +ÁFA + 150 Ft csomagolás
vacsora: 109,84 + ÁFA + 150 Ft csomagolás
 100%-os fizetés mellett:
reggeli: 162,99 + ÁFA
ebéd: 329,92 + ÁFA + 150 Ft csomagolás
vacsora: 219,68 + 150 Ft csomagolás
 Kérem az összeget előre elutalni, azoknak, akik étkezni szeretnének, illetve felém pedig
jelezni, hogy hányszori étkezést választanak az
alábbi címre: sziraki.marta@ekvi.hu április 30-ig.
Tisztelettel:
Sziráki Márta
Vagyonhasznosítási főelőadó
Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye
3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
http://ekvi.hu
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