
Az írásbeli érettségi vizsgák lebonyolításának rendje a 
Páli Szent Vince Iskolaközpont Gimnáziumában 

2021. május 3-14. 
  
Kedves Vizsgázó Diákok!  
 
A kialakult járványügyi helyzetben, az egészség megóvásának érdekében az érettségik megkezdése 
előtt, az érettségi vizsgák ideje alatt, majd azt követően, az épület elhagyásakor bizonyos 
rendszabályok betartására kérjük a vizsgázókat. Az első héten (május 3-7. között) zajló érettségi 
vizsgák esetében, különösen figyelnünk kell egymásra, mert ebben az időszakban érkezik a legtöbb 
vizsgázó az iskolánkba.  
 
Érkezés az alább kijelölt helyen és időpontokban lehetséges:  
 
E 05,06,07 termek valamelyikében vizsgázók 8.00-8.20 között a főkapu felől érkezzenek! 
E 15,16,18 és F 08,09 termek valamelyikében vizsgázók 8.00-8.20 között az oldalbejárat felől 
érkezzenek! 
 
Kérjük, hogy az iskolán kívül (vizsgára érkezéskor és vizsga után), a közterületeken se 
csoportosuljanak, tartsák be a min. 1,5 méteres távolságot!  
 
A közterületen a közterületekre érvényes járványügyi szabályok érvényesek. Az intézménybe 
lépéskor kérjük, használják az automata kézfertőtlenítőt. Természetesen a biztonságos távolságot 
betartva nyugodtan lehet beszélgetni egymással.  
 
Kérjük, hogy igyekezzenek a haladásban, mert az írásbeli érettségi vizsgák kezdő időpontjait (pl. az 
első héten 9 óra) szeretnénk pontosan betartani. A termekben, az ültetéskor is betartjuk az előírt 
szabályokat, ezért a maszk használata ajánlott, de nem kötelező a vizsgák ideje alatt.  A termekben 
is lesznek kézfertőtlenítők, azokat bármikor használhatják (pl. helyesírási szótár használata előtt, 
után stb.)!  
   
Az írásbeli vizsgák az előző éveknek megfelelő szabályok, időintervallumok betartásával fognak 
zajlani. A felügyelő tanárok a termekben adnak tájékoztatást ezért minden vizsgázónak - legkésőbb 
8 óra 40 percre - a vizsgatermében kell tartózkodnia!  
   
Minden tanuló maga gondoskodik a kék vagy fekete színű golyóstollról és tartalék tollról is 
(egymásnak adni tollat, segédeszközt, enni- és innivalót tilos!). Valamint történelmi atlaszról, 
földrajzi atlaszról, idegen nyelvi szótárról, a függvénytáblázatról, a szöveges adatok tárolására és 
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépről, a körzőről, a vonalzóról, a szögmérőről.  
    
A vizsgatermek elhagyását követően kérjük, a szabályok (távolság, maszk) pontos betartásával 
azonnal hagyják el az épületet azon a bejáraton keresztül, amelyen érkeztek. Az utcán se 
csoportosuljanak!  
  
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk!  
  


