TÁJÉKOZTATÓ
a Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete alapján, a veszélyhelyzet során az érettségi
vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről

1. Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei ebben a vizsgaidőszakban nem kerülnek
megszervezésre.
2. A szóbeli vizsgát az előző ponttól eltérően meg kell szerveznünk:
- Azon vizsgatárgyak esetében, amelyek csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek.
- Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott
– döntése alapján
a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú
nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni, vagy
e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával
szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni.
- Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye
elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2)
bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.
3. A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szerveznünk:
- a testnevelés vizsgatárgyból a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem
gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani, az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok
figyelmen kívül hagyásával történik.
4. Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
5. Az érettségi vizsgán:
a) a szájat és az orrot eltakaró maszk viselete a vizsga előkészületei során kötelező, az írásbeli
vizsga ideje alatt ajánlott, de nem kötelező
b) 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani,
c) a gumikesztyű viselete megengedett.
5. A vizsgázóknak az egyes vizsgatevékenységek esetén a vizsgahelyszín, illetve a vizsgáztató hely
megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot be kell tartaniuk, tilos a csoportosulás.
6. Az érettségi vizsga során használt minden helyiségben
a.) be kell tartani a higiénés szabályokat;
b.) a kézfertőtlenítőt és a folyamatos légcserét biztosítjuk.
Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos aktuális információk az alábbi linken érhetők el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok
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