
Tisztelt emelt szintű angol nyelvi érettségit tevő Tanulók! 

Az angol nyelvi írásbeli érettségik gördülékeny lebonyolítása érdekében a következő közlendőink 

vannak. 

 Kérjük szépen, minden tanuló jegyezze meg, hogy az egyéni értesítőjében (VIZSGABEHÍVÓ) 

a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium épületében mely termet (a terem száma) 

jelölték ki számára! 

 Az iskolába beengedés „rendjéről”: 

 A 12.A és a 12. B osztály az aula ajtaján jön be az iskolába, a tanterembe a hátsó 

lépcsőkön menjen fel az emeleti tantermekbe a következők szerint: 

o 12.A osztály: 8:00-8:15 között 

o 12.B osztály: 8:15-8:30 között 

 A 12.C és a 12.E osztály a főbejáraton jön be az iskolába, a tanterembe a főlépcsőn 

menjen fel az emeleti tantermekbe a következők szerint: 

o 12.C osztály: 8:00-8:15 között 

o 12.E osztály: 8:15-8:30 között 

 A nem „széchenyis” diákok a főbejáraton jöjjenek be 8:00-8:30 között. 

A vizsga alatt: 

 A beérkezés után az ültetés szerint azonnal el kell foglalni a helyet. Ettől a pillanattól kezdve a 

helyet csak a teremben felügyelő tanár engedélyével hagyhatja el. 

 A vizsgán maszk, (esetleg gumikesztyű) ajánlott. Kézfertőtlenítőt mind a belépésnél, mind a 

teremben elhelyezünk. 

 A mosdókat a vizsga ideje alatt folyamatosan fertőtlenítjük (kérjük a mosdókat csak a 

legszükségesebb esetekben használják). 

 A vizsga második feladatlapja után 15 perc szünet van. A szünetben a teremben kell maradni, 

a vizsgaszék mellett tartózkodva lehet picit lazítani, pihenni. 

 Az utolsó (4.) részhez szótár használható. Hozz magaddal szótárat, amelyet a vizsga 

megkezdése előtt ellenőriznek kollégáink. A szótár csak a 4. részben használható. 

 A dolgozat leadása után a vizsgázó köteles haladéktalanul elhagyni az épületet és az udvart 

ugyanazon az útvonalon amelyen reggel a vizsgára beérkezett. 

Egyéb általános tudnivalók: 

 Az iskola előtt, a tömörülés elkerülése érdekében 1,5 m-es távolságot kérünk tartani, ezt 

felfestéssel, ragasztással jelöljük. Az épületen belül is kérjük, a tanteremig történő haladás 

során ezt a távolságot igyekezzen mindenki tartani. 

 Minden tanulónál kötelezően legyen maszk, a nevelőtestület kérése, hogy lehetőség szerint 

használjátok a dolgozat írása közben is. A maszk használata a dolgozatok leadásakor, a 

folyosókon történő tartózkodáskor és közlekedéskor kötelező. 

 Az érettségi vizsga vizsgabehívóját (ÉRTESÍTÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKRÓL) minden vizsgázó 

feltétlenül hozza magával és legyen nála érvényes személyi igazolvány. 

 

Az érettségihez kitartást, megértést, erőt, egészséget kíván a nevelőtestület nevében az 

iskola vezetősége.  

 

Dunaújváros, 2021. április 28. 

Kratzmajer Zoltán 



Igazgató 


