
   

K Ö Z L E M É N Y!  

Kedves Érettségiző Diákok! Kedves Szülők!   

Kedves Kollégák!  

Közeledik az érettségi napja! A következő sorokban hívom fel a figyelmet néhány fontos tudnivalóra!  

Az érettségi zavartalan és nyugodt kezdése érdekében minden nap 8:00 és 8:15 között érkezzetek az 

iskola hátsó udvarára (hátsó kapun keresztül) és legalább másfél méter távolságban gyülekezzetek 

egymástól! A szülőket arra kérjük, hogy csak egészséges és láztalan gyereket engedjenek el 

érettségizni és a gyerekeket ne kísérjék be az iskola területére!   

8:15 órakor az udvaron egy rövid tájékoztatást fogok tartani. Ezután lesz lehetőség bemenni az iskola 

épületébe a kijelölt bejáratokon keresztül a tantermekhez.   

A 12.A, a 12.B, és a 12.C osztályok és az SNI tanulók, akik a 302., 303., 304., 305., 306., 307. 

tantermekben lesznek beosztva, azok kizárólag, csakis a kávéautomatánál lévő bejáraton 

közlekedhetnek fel a 300-as folyosóra!   

A 12.D, a 12.E, a 12.F osztályok az 502., 503., 504., 505., 506., 507. tantermekben írásbeliznek, 

melynek megközelítése kizárólag, csakis a büféhez tartozó bejáraton lehetséges, további útvonal a 

DÖK irányában a tornaterem lépcsőjén keresztül az 500-as folyosóra. A bejáratoknál kiosztásra kerül 

mindenki számára egy darab szájmaszk és kötelező kézfertőtlenítést kell végeznetek. Tanáraitok 

mindenben a segítségetekre lesznek. A gumikesztyűket (aki kéri) a tantermekben lehet majd felvenni! 

A tantermekben a helyeteket a lehető legrövidebb időtartam alatt kell elfoglalnotok, további mozgásra 

szigorú szabályok lesznek érvényesek! A tanulók egymás eszközeit nem használhatják, ezért kérem, 

hogy hozzatok magatokkal több kék színű tollat, ceruzát és az adott tantárgyakhoz szükséges 

segédeszközöket (négyjegyű függvénytáblázat, vonalzó, körző, szögmérő, számológép, történelmi 

atlasz, szótárak).   

Ruházat: Alkalomhoz illő, magas hőfokon mosható ruházat viselése javasolt. A helyzetre való 

tekintettel eltekintünk az öltöny viselésétől!  

Az enni- és innivalóról mindenki saját maga gondoskodjon!   



Könyvtári könyv tartozásaitokat az írásbeli ideje alatt rendeznetek kell, az aulában kijelölt helyen 

hagyjátok a könyveket érkezéskor, vagy távozáskor. (Ezzel kapcsolatosan külön tájékoztatást 

kaptok.)  

Az érettségi írásbeli dolgozatok leadása után a lehető legrövidebb idő alatt el kell hagyni az adott 

útvonalon az iskola területét!  

Tájékoztatlak Benneteket, hogy amennyiben a járványügyi helyzet azt megengedi, szeretnénk a 

szerenádot és a ballagást is június hónap folyamán valamilyen formában pótolni.  

Kérek Mindenkit, egészségünk megóvása és az érettségi zavartalan lebonyolítása érdekében a 

szabályok betartására!  

Miskolc, 2020. április 29.  

                

                  Zsúdel Antónia Orsolya    

                         igazgató  


