Az érettségivel kapcsolatos
tudnivalók
A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete alapján néhány
pontban összeszedtük a rátok vonatkozó legfontosabb dolgokat:
1. Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei nem
kerülnek megszervezésre. Ez alól kivétel:
1. a v i z s g a t á r g y n a k c s a k s z ó b e l i r é s z e v a n
(református hittan, katolikus hittan)
2. a vizsgázó igazgatói döntés alapján az írásbeli
vizsgát szóban teszi le
3. az írásbeli dolgozat teljesítése 12 és 24% között
van
2. A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati
vizsga is lesz, de az úszás vagy küzdősport, önvédelem
gyakorlatai elmaradnak.
3. Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg,
javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell
tekinteni, vizsgajelentkezését – következmények nélkül –
törölni kell.
4. Az Oktatási Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák
vonatkozásában 2021. május 3-ig a honlapján közzéteszi a
vizsgadíj
visszatérítésére
vonatkozó
részletes
tájékoztatót.
5. A szervezés során a kapcsolattartás elektronikus úton
valósul meg. (minden információt a TEAMS-ben megkaptok!)
6. Egy helyiségben maximálisan 10 fő lesz!
7. A maszk használata (az evés és ivás kivételével)
kötelező az egész épületben!
8. Az írásbeli vizsgadolgozatok (közép- és emelt szint
esetén is!) megtekintésének időpontja: 2021.05.31.
(A,B,C) és 2021.06.01.(E,F)
1. az osztályfőnök beosztása alapján jöttök,
2. a dolgozatokról fénykép készíthető,

3. észrevételedet, reklamációdat elektronikus úton is
jelezheted legkésőbb június 2-án 16 óráig.
Kérünk mindannyiótokat, hogy az enyhítés ellenére se
csoportosuljatok, tartsátok a biztonságos távolságot! Ez a
saját magatok, családtagjaitok, az érettségin felügyelő és
vizsgáztató pedagógusok és közreműködők egészsége érdekében
nagyon fontos!
Ha valakinek a környezetében betegség fordul elő, vagy magán
bármilyen tünetet tapasztal, NEM JÖHET BE AZ ISKOLÁBA!
Az őszi vizsgaidőszakban biztosan pótolható lesz az érettségi,
a szakképző évfolyamot el lehet kezdeni érettségi bizonyítvány
nélkül is!
Sikeres vizsgát és jó egészséget kívánunk!

