Az érettségi írásbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján
javasoltan alkalmazandó biztonsági intézkedések – Hajózási iskola saját szabályai

Az érettségi írásbeli vizsgák lebonyolításában:

1. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók
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az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt
helyüket a vizsgateremben. A rendőrség kész az iskola előtti területen a forgalom irányítása
és az indokolatlan csoportosulások feloldása érdekében segítséget nyújtani.
A beérkezést 1-1 perces1 időzítéssel meghirdetve a két osztály tanulóit a vizsga
megkezdése előtt 50 perccel hívjuk az iskolába. Az iskolába lépve a rendelkezésre álló
kézfertőtlenítő használata kötelező! Az aulába érve az ott tartózkodó pedagógusnál
névellenőrzés történik, továbbá több ponton is kinyomtatott terembeosztás segíti a
tájékozódást.
A biztonsági intézkedések meghatározásához fontos információ, hogy a járványügyi
szakemberek álláspontja alapján bizonyos, hogy a papíron, azaz az feladatlapokon, illetve az
vizsgadolgozatokon 24 óra elteltével a COVID-19 (a továbbiakban: vírus) vírus nem marad
fertőzőképes.
A beadott dolgozatokat a felügyelő tanár egy erre a célra kialakított teremben helyezi el,
majd 24 óra elteltével kapják meg a javító tanárok a dolgozatokat.2
A feladatlap csomagok felbontásáig ez az idő bizonyosan eltelik így a csomagokban található
feladatlapok garantáltan mentesek lesznek a vírustól. Emellett a feladatlapokat kezelő
vizsgaszervezők, valamint a felügyelő tanárok számára a hatóságok – fenntartótól függetlenül,
a tankerületek bevonásával – védőmaszkot és védőkesztyűt biztosítanak, így a tanulók elé
kerülő feladatlapok biztonságosak lesznek.
A feladatlapokat kesztyűben hozzák el az iskola megbízott pedagógusai, akik ezután a
dolgozatokat fertőtlenített helyen tárolják. Az első felügyelő tanárok védőfelszereléssel
ellátva viszik az osztálytermekbe a dolgozatokat, majd így osszák ki a diákoknak.
A vizsga megírásához a vizsgázók számára a vizsgahelyszínen a hatóságok védőmaszkot
biztosítanak, amelynek viselése a vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező.
A vizsga megkezdése előtt a folyosóügyeletes és tartalék pedagógus viszi körbe a vizsga
megkezdése előtt a védőfelszereléseket átadja a felügyelő tanárnak.
Ugyancsak biztosított lesz minden vizsgahelyszínen a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítő
is, amelynek használata fontos a fertőzések megelőzése érdekében. Kérjük, ennek rendszeres
használatára hívják fel a vizsgára felügyelők és a vizsgázók figyelmét is.
A vizsgázó a vizsgaterembe lépve első teendője, hogy a kijelölt helyen elhelyezze a mobil
eszközeit, telefon, okosóra, majd kézfertőtlenítés után helyet foglal. A terem bejáratánál
kijelölt asztalon állandóan rendelkezésre áll a kézfertőtlenítő szer, melyet minden, újbóli
terembe belépéskor kötelező használni, csak ezután szabad a dolgozatot megfogni.

1.számú melléklet tartalmazza
A teremfelügyelők és javító pedagógusok külön tájékoztatást kapnak erről.

6. A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő) valamint a minimum 1,5 m
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távolság biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja. Kérjük, a
vizsgabeosztásakor és az ülésrend kialakításakor erre kiemelt figyelemmel legyenek.
Az iskola vezetősége a termek kiválasztásakor előnybe részesítette azon nagyméretű
termeket, ahol több mint 2m távolságra elhelyezhetőek a padok és székek.
A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök
ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott,
a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő
biztonságos távolság megtartásával.
A felügyelő tanárok a védőfelszerelések kiosztása után, a személyes biztonság
feltételeinek megteremtése után győződnek meg a vizsgázó személyazonosságáról.
Mivel az egyes tárgyakkal (szótárak, segédletek stb.) való kontaktusok után a védőkesztyű
cseréje minden alkalommal nem biztosítható, a felügyelő tanárok számára ajánlott a
védőkesztyű többszöri fertőtlenítése a kézfertőtlenítő folyadékkal.
A vizsgázók számára kötelező a kézfertőtlenítő használata a központi segédeszközök
használata előtt, így biztosított, hogy „tiszta” kézzel érintik a diákok ezeket az eszközöket.
Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak
egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén
kell várakoznia.
A vizsgázók dolgozatbeadásánál a felügyelő tanár szólítására szabad csak a dolgozatot
leadni. A határidő lejáratakor a felügyelő tanár felszólítja a vizsgázókat a dolgozat
befejezésére, majd a dolgozatok összecsukására. a kikészített borítékba helyezésére. a
borítékokat ekkor még nem szabad lezárni. Ezek után a vizsgázók a szólítási sorrendben
adhatják le a vizsgadolgozatot. A vizsgázót nem érheti hátrány a határidő túllépése miatt
ebben az esetben.
A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgadolgozat leadása után vizsgázók
ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét,
épületét.
A vizsgázók az épületben elhelyezett irányító tábláknak3 megfelelően rövid úton a kültéri
sportpályára jutnak ki, itt az iskola technikai dolgozói felügyelete mellett a kijelölt
útvonalon, oldalsó kijáraton hagyják el az iskola területét. Kérjük a diákokat, hogy a
vizsga befejezése után se gyülekezzenek, ne keressék szaktanáraik személyes társaságát.
Élményeiket a digitális kommunikációs eszközök segítségével osszák meg egymásnak.

Az épület hátsó szárnyában lesz a vizsga, az ott található lépcsőháznál lesznek nagyméretű nyilak és feliratok, amik a
tájékozódást segítik.

