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Igazgatói tájékoztató a 2020. május-júniusi érettségi vizsgákról

Kedves Diákok!

A Kormány a 119/2020. (IV.16.) Kormányrendeletben szabályozta a mostani érettségi vizsgák
szervezését. E rendelet alapján szeretnélek tájékoztatni benneteket a következőkben!

1. Az érettségi vizsgát a következő három jogszabály szabályozza: a 100/1997 (VI.13.) Kormányrendelet
(ez az un. Vizsgaszabályzat), a 40/2002 (V.24.) OM rendelet, ami az érettségi vizsga részletes
követelményeit határozza meg és a tanév rendjéről szóló 11/2019 (VII.3.) EMMI rendelet. Ezek
szabályozzák az érettségit eleve, de most ezeket esetenként felülírja a 119/2020-as Kormányrendelet
(a továbbiakban csak KR). Értelemszerűen, amit nem ír felül, azokra a másik három egyértelműen
választ ad.
2. 2020. május 4. és 2020. május 21. között írásbeli vizsgákkal lehet teljesíteni az érettségit ebben az
időszakban, kivéve azokat a tárgyakat, amikről a KR másképp nem rendelkezik.
3. Nálunk az iskolában a következő tárgyakból lesznek írásbeli vizsgák (mellettük az időpont):
magyar nyelv és irodalom

2020. május 4.

kezdési idő: 9.00

matematika

2020. május 5.

kezdési idő: 9.00

történelem

2020. május 6.

kezdési idő: 9.00

angol nyelv

2020. május 7.

kezdési idő: 9.00

német nyelv

2020. május 8.

kezdési idő: 9.00

földrajz

2020. május 12.

kezdési idő: 14.00

biológia

2020. május 13.

kezdési idő: 8.00

informatika

2020. május 15.

kezdési idő: 8.00

fizika

2020. május 19.

kezdési idő: 8.00

Tehát az első héten minden vizsga 9-kor kezdődik, a második héttől egy délután 2-kor, a többi reggel
8-kor!
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4. Szóbeli vizsgák a következő tárgyakból lesznek iskolánkban: amennyiben nincs rá ok, csak
testnevelésből, ha okot adtok rá, akkor más tárgyból is lehet. Okot a 8. pontban leírtak alapján tudtok
szolgáltatni.
5. Nagyon oda kell figyelni az esetleges szóbeli vizsgánál, ugyanis most a szóbeli vizsgarész csak egyszer
teljesíthető, amit mi úgy értelmezünk, hogy nincs póttétel húzására lehetőség. (KR 2.§ (5) bekezdése)
6. Amennyiben sikeres érettségi vizsgát teszel, úgy azt a 2011. évi CXC törvény 6. § alapján teljes értékű,
sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
7. Csak elektronikus formában lehet jelenleg kommunikálni az előkészítés, a szervezés, a lebonyolítás,
a jelentkezés a teljesítményetek értékelése és az ügyviteli tevékenységek során.
8. Eddig csak a matematikánál volt érvényes, de most minden tárgynál, hogy aki az írásbelin eléri a 12%ot, de nem éri el a 25%-ot (vagyis nincs még meg a 2 jegy), szóbeli vizsgát tehet. Tehát most magyarra,
történelemre, idegen nyelvre, stb. is igaz mindez.
9. Testnevelésből szóbeli vizsgát kell szervezni, melyen a vizsgáztató tanár mellett még legalább két
bizottsági tagnak kell jelen lennie. Az emelt szintű testnevelésre jelentkezetteknek is csak szóbeli lesz,
de 60 perces felkészülési idővel és 40 perces feleléssel két A és két B tételből.
10. Az előrehozott vizsgákat az Oktatási Hivatal (a továbbiakban OH) törli, így az alsóbb évesek most nem
tehetnek érettségi vizsgát. Csak abban az esetben lehet előrehozott érettségit tenni, ha valakinek a
tanév végén nem sikerült teljesíteni a tanév követelményeit (tehát valamiből bukott) és így a rendes
érettségi vizsgáját módosítják rendesről előrehozottra. (Jó lenne, ha nem lenne ilyen!)
11. Aki nem jelenik meg az írásbelin, annak a jelentkezését törölnünk kell, nincs lehetőség most javító
vagy pótló vizsgára. Ez azt jelenti, ha valaki esetleg beteg lenne, nem pótolhat most, hanem törlésre
kerül a jelentkezése.
12. Ti is kérhetitek a jelentkezésetek törlését vagy a megváltoztatását. Három lehetőség van erre:
a. a már elfogadott jelentkezésedet magadtól kéred, hogy törölje az iskola a középszintű, illetve
a Kormányhivatal az emelt szintű érettségik esetében
b. ha módosítani szeretnéd a jelentkezésedet az emelt szintűről középszintűre (bármely
tantárgy esetében)
c. ha módosítani szeretnéd a jelentkezésedet középszintűről emelt szintűre (csak idegen nyelv
esetében)
Ehhez az OH honlapján találjátok meg a nyomtatványt:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modos
itasa
13. Ha élni kívánsz a fenti törléssel vagy módosítással, nagyon alapos, de ugyanakkor gyors döntés után
2020. április 21-ig van erre lehetőséged. Utána nem lehet (ezt úgy mondják, hogy jogvesztő). Az
előzőekben leírtak alapján elektronikusan kell benyújtanod. Javasoljuk, hogy hozzánk, egészen
pontosan a következő két cím valamelyikére: igazgato.bgyarmat@ekif-vac.hu vagy
igh.bgyarmat@ekif-vac.hu .

És akkor nézzük, hogy milyen technikai előírásokra kell számítani! Szépen kérek mindenkit, hogy az
itt leírtakat a többiekre való tekintettel tartsa be! Gondoljatok arra, hogy mindannyian szeretnétek
Tel/Fax: 06-35-301-982

Email: sztimre@gmail.com

www.sztimre-bgy.sulinet.hu

2660 Balassagyarmat Szabó Lőrinc u. 1.
érettségizni, de megbetegedni, vagy hazavinni a fertőzést valószínűleg egyikőtök sem akar. Nagy teher
ez nekünk is, nektek is, a szüleiteknek is. De odafigyelve egymásra, a megfelelő magatartással talán
elkerülhetjük, hogy újabb problémák merüljenek fel.

14. Az iskolába a belépés nem a szokásos módon történik, hanem beléptetéssel. Azaz egyszerre csak egy
ember jöhet be, a távolságot tartva. Az írásbeli vizsga megkezdése előtt egy órával már lehet belépni,
de legalább 30 perccel a kezdés előtt mindenkinek itt kell lennie. (Tömegközlekedésnél ezt vegyétek
figyelembe, inkább eggyel korábbival gyertek, ha lehet!)
15. A belépés után mindenki a számára kijelölt helyiségbe kell, hogy menjen. Lehetőség szerint kerüljétek
az egymással való fizikai kontaktust! (Nincs puszi, ölelkezés, kézfogás, de még pacsi sincs!) WC-re
csak egy ember menjen egyszerre szintenként! Az ajtóknál lesz felügyelet erre vonatkozóan.
16. Egy teremben legfeljebb 10 vizsgázó lehet, ami csak a nagyobb tantermeknél tartható, a kisebbekben
ettől kevesebben lesztek. Természetesen lesz egy felügyelő tanár is, akik óránként váltják egymást.
A távolságtartási szabályt lehetőség szerint kell biztosítani, de lesz olyan alkalom, amikor erre nincs
lehetőség. Ilyen pl. amikor a feladatlapot megkapod, illetve beadod, hiszen te sem örülnél, ha másfél
méterről odadobnánk és mi sem, ha visszadobnád, amikor úgyis kézbe kell venni, lapozni kell, neked
teleírni, nekünk kijavítani, stb.
17. A vizsgahelyiséget elhagyni szigorúan csak úgy lehet a vizsga időtartama alatt (WC használata), hogy
egyszerre az egész folyosóról egy személy lehet kint. Ezt a felügyelő tanárok fogják ellenőrizni. A WCk minden használat után fertőtlenítve lesznek, ezért ha valaki visszajön, nem mehet rögtön utána a
következő, várni kell a fertőtlenítésre.
18. Ha valaki a rendelkezésre álló időn belül befejezi a vizsgadolgozatát, akkor a tantermet is és az iskola
épületét is el kell hagynia. Vissza nem jöhet, tehát jól gondolja meg mindenki, hogy idő előtt be akarja
e adni a dolgozatát!
19. A szaktanárok ki fogják javítani a dolgozatokat, mely után a kijavított dolgozatokat meg tudod
tekinteni május 28-án, illetve 29-én. Szeretnénk, ha a 12.A 28-án, a 12.B pedig 29-én jönne, de
lehetőség szerint nem egyszerre!
20. Ha valakinek a javítással kapcsolatban megjegyzése lenne – figyelembe véve, hogy ezt követi a
pünkösd – június 2-án 16.00 óráig van lehetősége mindezt írásban benyújtani felénk. (Elektronikusan
a korábban megadott két cím valamelyikén.) Ez a határidő is jogvesztő!
21. Attól függően, hogy mennyien fogtok szóbelizni (reményeink szerint csak a tesisek, mert senki nem
akar 12-25% közötti teljesítményt írni), akár egyetlen napon is megoldható egy osztály szóbeli
érettségije. Figyelem! Nem a már ismert időpontban lesznek a szóbeli vizsgák, hanem a KR szerint a
szóbeli vizsgákra 2020. június 11-13. (Cs-P-Szo) és 2020. június 15-16. (H-K) időpontokban van
lehetőség.
22. A vizsgának a befejezése és a bizonyítványok átadása nem elektronikusan történik, mivel átadni
bizonyítványt (vagy rosszabb esetben törzslapkivonatot) csak személyesen tudunk megvalósítani.
Neked pedig ráadásul alá kell írnod, hogy átvetted. Ezért egy még későbbiekben egyeztetett
időpontban, de legkésőbb június 17-én egy eredményhirdető értekezletet kell tartanunk. Ennek
helyszíne a méretei miatt csak a tornaterem lehet, ahol a vizsgabizottság minden tagja (tanárok és az
elnök), valamint minden vizsgázó jelen kell, hogy legyen. A pontos időpont meghatározását nagyban
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befolyásolja a szóbeli feleletek száma, illetve az érettségi elnök elfoglaltsága. Kérem ennek
tudomásul vételét!

A körülményektől függetlenül kívánok mindenkinek sikeres felkészülést az érettségi vizsgákhoz!

Balassagyarmat, 2020. április 17.

Szeretettel
Lavaj Árpád
sk
igazgató
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