
Kedves Érettségiző Tanulók! 

A már kiküldött vizsgabehívó tartalmazza, hogy melyik napon melyik teremben, és hány órára kell 

megjelennetek. Az emeltszinten érettségizők szintén ebben a dokumentumban kaptak tájékoztatást 

vizsgájukról. Javasoljuk az adott intézmény honlapjának figyelését. Ott találtok majd információkat a 

megközelítésről, az épületbe történő bejutás menetrendjéről. 

A járványügyi szabályok miatt kérem, hogy tartsátok be a következőket:  

„A védőmaszk viselése a vizsgázók számára a vizsga előkészületei során kötelező, az írásbeli 

vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező.” 

 

1. Azon a bejáraton jöjjetek be, amelyet a vizsgateremhez kijelöltünk számotokra, az alul 

található táblázat szerint. 

 

2. Megérkezni a tanterembe az első héten 8.15 és 8.30 között kell, második héten szakmai 

érettségire 7.15 és 7.30 között, a többi vizsgára 7.30-ra. A belépés után azonnal a terembe 

kell menni, és helyet foglalni. A vizsga menetéről részben a felügyelő tanár, részben az 

iskolai hangosbemondón keresztül az igazgató ad tájékoztatást.  

 

3. Kérünk mindenkit, hogy mind a belépésnél történő sorban állásnál, mind az épületen belül 

tartsa a többiektől a 1,5 m távolságot. A vizsga után mindenki hagyja el az épületet, és arra 

kérünk benneteket, a városban se csoportosuljatok. 

 

 

4. Egészségvédelmi okokból nem várjuk el, hogy minden nap öltönyben vagy matrózblúzban 

jelenjetek meg a vizsgán. Mindenki viseljen olyan ruhát, amely kényelmes, és hazaérve 

könnyen mosható. Azzal számoljatok, hogy fűtés már nincs, de termek még nem melegedtek 

át.  

 

5. A vizsgára mindenki hozzon magával írószert. Javasoljuk minél kevesebb étel, ital 

magatokkal hozását, hogy ritkábban kelljen kimenni vizsga alatt a mellékhelyiségre, ezzel is 

csökkentve a fertőzésveszélyt.  

 

6. Az érettségivel kapcsolatos minden értesítést elektronikusan az E-krétában küldünk ki, illetve 

felteszünk az iskola honlapjára, ezért kérjük, azt folyamatosan figyeljétek.   

 

 

 

 



 A széles folyosó bejáratán azok, akik az alábbi termekben vizsgáznak: 

o F112-31 

o F113-21 

o F115-20 

o F116-19 

o F118-18 

o F119-17 

o F201 

o F203 

o F204 

A főbejáraton azok, akik az alábbi termekben vizsgáznak: 

o F120-16 

o F121-15 

o F135-16A 

o F217-1 

o F218-2 

o F219-3 

o F220-4 

A laboratóriumi szárny bejáratán azok, akik az alábbi termekben vizsgáznak: 

o F209-7 

o F210-6 

o F211-5 

o F 207-könyvtár 

o H009 

o H203 

o H204 

 

A többi vizsgán (fizika, kémia, biológia) a főbejárat használható. 

 

Sikeres vizsgát kívánok mindenkinek.  

 

Veszprém, 2021. április 23.                                                  Irányi László, igazgató 


