
TÁJÉKOZTATÓ  

a Katona József Gimnáziumban emelt szinten érettségiző vizsgázók számára   

  

• Mindenekelőtt kérem, hogy az intézményünkben szervezett emelt szintű írásbeli vizsgák során 
az alábbi szabályokat pontosan tartsa be! Ezzel tud hozzájárulni a vizsgák szabályos 
megvalósításához, továbbá a saját maga, a társai valamint a gimnázium dolgozói egészségének 
megőrzéséhez.  

• Az emelt szintű vizsgára érkezők a Dózsa György úti főbejáraton jöhetnek be a gimnázium 
épületébe. Kérem, hogy a vizsga kezdete előtt pontosan fél órával érkezzenek, és sem az 
utcán, sem az aulában ne csoportosuljanak! Tartsák be a személyek közötti 2 méteres 
távolságot! Május 4-től 8-ig a vizsgák 9-kor, május 11től a délelőtti vizsgák 8-kor, a délutániak 
14-kor kezdődnek.  

• Aki teheti, maszkban jöjjön a vizsgára. Aki nem maszkban érkezik, annak az épületbe 
érkezéskor adunk majd, amit azonnal fel kell vennie.   

• Ugyancsak a belépés után használnia kell a kihelyezett kézfertőtlenítőt is!  
• A vizsgákra hozza magával a személyi igazolványát. Ne felejtse el megjegyezni a vizsgaterme 

számát, hogy minél gyorsabban elfoglalhassa a helyét.   
• A maszkot a vizsgázó a vizsgateremben a helyén ülve levetheti, írás közben nem kötelező 

használnia. Ha vizsga közben vagy a végén elhagyja a helyét, akkor minden esetben újra fel kell 
tenni a maszkot.  

• Az iskola csak azokat a tantárgyi segédeszközöket biztosítja, amelyeket a vizsgaszabályzat 
számunkra előír. Ezek használatának szabályairól a felügyelő tanárok a vizsga kezdete előtt 
adnak tájékoztatást.   

• Azokat a segédeszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat szerint a vizsgázónak kell 
gondoskodnia, feltétlenül hozza magával. A vizsgázók ugyanis semmilyen eszközt nem adhat 
át egymásnak.  

• Ugyanakkor kérem, hogy csak a valóban szükséges eszközöket hozza magával!  Például a 
mobiltelefont kikapcsolt állapotban kell eltennie, mert a vizsga alatt nem tarthatja magánál.  

• A vizsgatermekben, a mosdókban és a folyosófelügyelő tanárnál alkoholos kézfertőtlenítő 
található. Ezzel fertőtlenítse a kezét a terem elhagyásakor és minden visszaérkezéskor!  

• A vizsga befejezése után a vizsgázónak az iskola épületét haladéktalanul el kell hagynia. Kérem, 
hogy a használt maszkot távozáskor a kijáratnál található gyűjtő edénybe dobják ki!  

• Kérem, hogy az épület környékén ekkor se csoportosuljanak! Erre a rendőrség is figyelni fog.   
• Végezetül kérem, hogy amennyiben más vizsgahelyszínre is beosztották, legkésőbb a vizsga 

előtti napon olvassa el az adott intézmény honlapján található tájékoztatót, mert a helyi 
tudnivalók némileg eltérőek lehetnek.  

  

Sikeres érettségi vizsgát és jó egészséget kívánok minden vizsgázónak!  

Szabó István 

intézményvezető  


