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Az érettségi és szakmai vizsga előtt álló diákok részére

Kedves Fiatalok!
A 2019/2020-as tanévet jelentős mértékben módosította az új típusú koronavírus járvány
elleni védekezés. A Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki, ennek megfelelően módosult
március 16-tól a tanítás rendje, sajnos a hagyományos ballagást sem szervezhetjük meg. Az
érettségi és szakmai vizsgákat is a korábbi évektől eltérően kell lebonyolítanunk.
A végzős tanulók osztályzatait és a tanulmányokat lezáró vizsgákra bocsátás feltételeit a
nevelőtestület 2020. április 28-án fogja megállapítani, véglegesíteni.
Véleményem szerint az iskolától való búcsúzás legnagyobb élményét biztosító ballagás nagyon
fog nektek hiányozni. Ha ezt most még nem is érzitek, néhány év múlva biztosan igazat fogtok
adni nekem. A hagyományos ballagás pótlására – a digitális oktatás lezárásaként – digitális
ballagást szervezünk. Egy videó filmet készítünk, amit az iskola honlapjára fogunk feltenni.
Ebben bemutatjuk az iskolát, a búcsúzó osztályokat, az elismerésre méltó tanulók fényképét
és oklevelüket. Egy rövid búcsúzó műsorral is emlékezetessé szeretnénk tenni a digitális
ballagást.

Az érettségi vizsgákról:
A 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban kevés kivétellel kizárólag írásbeli vizsgát szervezünk.
A középszintű magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv
írásbeli érettségi vizsgákat május 4-étől, hétfőtől, ebben a sorrendben, 9 órától szervezzük.
A szakmai tantárgyakból az írásbeli érettségi vizsgák május 14-én 8 órától kezdődnek.
Az emelt szintű érettségi vizsgák helyszínéről és idejéről – a kétszintű érettségi vizsga
adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – iskolánk értesíti a vizsgázót.

Szóbeli érettségi vizsgát csak annak szervezünk, aki az írásbeli vizsgán az adott tantárgyból
elérte a 12%-ot, de nem teljesítette az elégséges szinthez szükséges 25%-ot. A 12.A-nak június
15-16-ára, a 12.B-nek június 11-12-ére tervezzük a szóbeli érettségi vizsgákat.
Vizsganapok és vizsgatantárgyak:
Vizsgatantárgyak

Nap

Időpont

magyar nyelv és irodalom

2020. május 4.

9:00

matematika

2020. május 5.

9:00

történelem

2020. május 6.

9:00

angol nyelv

2020. május 7.

9:00

német nyelv

2020. május 8.

9:00

informatikai ismeretek

2020. május 14.

8:00 (!)

közgazdasági ismeretek

2020. május 14.

8:00 (!)

irodai ügyviteli ismeretek

2020. május 14.

8:00 (!)

gépgyártás-technológiai ismeretek

2020. május 14.

8:00 (!)

A szakmai vizsgákról:
A vizsgaidőszakban csak írásbeli és gyakorlati vizsgákat szervezünk. Amelyik szakmában nincs
írásbeli vizsga, ott értelemszerűen csak gyakorlati vizsga lesz. Az írásbeli vizsgák május 25. és
május 29. között lesznek. Figyelem: ebben az évben a gyakorlati vizsgák időben megelőzik az
írásbeli vizsgákat! A pontos vizsgaidőpontokról és vizsgahelyszínekről az osztályfőnökök a
digitális távoktatás során kialakult kapcsolattartási formák útján, az iskolavezetés pedig
ímélben tájékoztat minden szakmai vizsgára jelentkezőt.

Biztonsági előírások
Az érettségi és szakmai vizsgákat különös gondoskodással szervezzük annak érdekében, hogy
a vírusfertőzés veszélye a lehető legkisebb legyen. A vizsgák megkezdése előtt minden
vizsgahelyszínt, tantermet, mosdót előteret, stb. vegyszerrel és ózongenerátorral
fertőtlenítünk. Egy tanteremben legfeljebb 9-10 vizsgázó fog tartózkodni. A tanteremben, a
folyosón, a bejáratnál és még az épület előtti járdán is gondoskodunk a biztonságos

távolságtartásra, ehhez a rendőrség is segítséget fog nyújtani. A vizsgázók az épületbe előre
meghatározott bejáraton mehetnek be annak érdekében, hogy a folyosón a lehető legkevésbé
forduljon elő csoportosulás.
Az épületbe belépve mindenkinek megmérjük a testhőmérsékletét. Aki a koronavírus tüneteit
mutatja, a többi vizsgázó és az iskolai alkalmazottak védelme érdekében nem vehet részt a
vizsgán. Belépéskor mindenki fertőtleníti a kezét. Minden vizsgázó kap egy fertőtlenített
maszkot. Ezt a maszkot magatok és mások védelmében viseljétek! A gumikesztyű viselése is
megengedett. Mindenki csak a saját segédeszközeit használhatja, egymástól ceruzát, tollat,
számológépet, vonalzót, stb. nem lehet elkérni.
Lehet, hogy a digitális távoktatás és a kijárási korlátozások miatt régen találkoztatok
egymással. Természetes, hogy örültök egymásnak, de most ne köszöntsétek egymást a
szokásos formákban. Tartsátok meg egymás között a legalább másfél méteres távolságot!
A kijavított írásbeli dolgozatokat most nem személyesen lehet megtekinteni. Minden vizsgázó
a kijavított és pontozott dolgozatának elektronikus példányát ímélben megkapja, így
biztosítjuk a megtekintési lehetőséget.
A vizsgák végén a bizonyítványok átadásának idejéről és helyszínéről külön kaptok értesítést.

Kedves érettségi és szakmai vizsga előtt álló Fiatalok!
Történelmi időt éltek. Az érettségitekről, szakmai vizsgátokról unokáitoknak is fogtok mesélni,
és alighanem „érettségi tétellé” is váltok. Nehéz szívvel élitek meg ezeket a heteket, és a
szokásos vizsgahelyzetet a biztonsági szabályok betartása és a fertőzés veszélye sem könnyíti
meg. De nem vagytok egyedül. Szüleitek mellett számíthattok az osztályfőnökeitek,
szaktanáraitok és minden Wattays alkalmazott támogatására!
Sok sikert az érettségi és szakmai vizsgákhoz!

Franczia László s. k.
igazgató

