A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban megszervezésre kerülő központi
írásbeli vizsgák során 2021.01.23. (szombat),
az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó biztonsági
intézkedések
FONTOS!!!! 2021. 01. 12-én a vizsgabehívókat minden tanulónak postáztuk. Kérjük, ezt a vizsgabehívót
mindenki hozza magával az írásbelire és majd 2021.01.26-án a megtekintésre is! Ez a dokumentum
tartalmazza pl., hogy melyik bejáraton át, melyik terembe kell mennie a tanulónak.

Az írásbeli vizsgák lebonyolítása
1. Az iskolaépületekben a belépés általános szabályai érvényesek.
2. A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben nem csoportosulhatnak, a legrövidebb
úton és idő alatt el kell foglalni a kijelölt helyüket a vizsgateremben.
3. Belépéskor a kézfertőtlenítő használata, a hőmérséklet ellenőrzése, szájmaszkhasználata
kötelező a fertőzések megelőzése érdekében.
A belépés az alábbi bejáratokon történik:
Tóth Árpád utcai épület bejárata (6.oszt.): 121, 122, 125 ,126, 127 es tantermekbe beosztott
tanulók
Tóth Árpád utcai vaskapu (6.oszt.): 20, 21, 23, 25, 26 – os termekbe beosztott tanulók
Tóth Árpád utcai vaskapu (8.oszt.): 7, 8, 9, 10 –es termekbe beosztott tanulók
Hatvan utcai főbejárat (8.oszt): 112, 113, 114, 115, 209, 211, 213-as termekbe beosztott
tanulók
Hatvan utcai főbejárat (6 - 8.oszt): 2-es terem

A SZÜLŐK AZ ISKOLA ÉPÜLETÉBE NEM LÉPHETNEK BE!!!!!
4. A vizsgateremben maximum 10 fő vizsgázó tartózkodhat a 1,5 m távolság megtartásával.
5. A feladatlapok biztonságos felhasználásához szükséges várakozási idő a csomagolástól eltelt,
így a feladatlap csomagok a felvételi írásbeli vizsgák eljárásrendjében foglalt időpontban azok
biztonságosan felbonthatók. A tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak.
6. Az írásbeli vizsga megkezdése előtt elvégzendő feladatok: személyazonosság igazolása,
segédeszközök ellenőrzése, a tanulókkal ekkor kell aláíratni a jelenlétüket igazoló
dokumentumokat.
E feladatok végzésekor a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor)
alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a
megfelelő, biztonságos távolság megtartásával.
7. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező, a vizsgázók
számára ajánlott. Az iskola vezetése kéri a diákokat, hogy az írásbeli alatt is viseljék a maszkot!
8. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedése az alábbiak szerint történik: a vizsgázó kiviszi a
dolgozatát a tanári asztalhoz, majd visszaül a helyére vagy elhagyja a vizsgatermet. Amint
leadta a dolgozatát a következő tanuló hasonló módon jár el. Fontos, hogy a beszedés során
csoportosulás, sorállás ne alakuljon ki.
9. A vizsgázóknak a vizsgadolgozat leadása után a legrövidebb úton és idő alatt el kell hagyniuk a
vizsga helyszínét, épületét.

