Kedves Érettségizők!
2020. április 17-n reggel megjelent Magyar Közlöny 77. száma, amely tartalmazza a Kormány
119/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletet „a vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. májusjúniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről”.
A fent említett rendelet szerint

LESZ IDÉN ÉRETTSÉGI,

de (néhány kivételtől

eltekintve) csak az írásbeli vizsgarész fogja adni a vizsga végleges eredményét, mivel szóbeli
vizsgák (és gyakorlati vizsgarészek – néhány kivételtől eltekintve) törölve lettek!
Az előrehozott vizsgák elmaradnak.

Szóbeli vizsgát csak abban az esetben kell rendezni, ha:
•
•
•

valamelyik tanuló az írásbeli vizsgarészből mentességet kapott,
bármely vizsgatárgy esetében akkor, ha a tanuló az írásbeli vizsgán elérte a 12%-ot,
de nem érte el a 25%-ot,
testnevelés tantárgyból (hiszen a gyakorlati vizsgarészt törölték középszinten).

Ne feledjétek! A most május - júniusban letett sikeres
érettségi vizsgák teljes értékűek és egyenértékűek a más
vizsgaidőszakokban megszerzettekkel!
Ha azonban a vizsgázó nem jelenik meg a vizsga napján, akkor a jelentkezését törölni kell
(javító vagy pótló vizsgára való utasítás nélkül).
A vizsgázó kérheti a vizsgára való jelentkezésének törlését, ha az iskolához (Magyulához)
kérvényt nyújt be ez ügyben. Ez a kérvény 2020. április 21-ig nyújtható be. (Elég szűkös a
határidő!)
A kérvény formanyomtatványa az Oktatási Hivatal honlapján található, amelyet kitöltve az
iskolába kell megküldeni, elektronikusan! A kérvény és annak letöltéséről, kitöltéséről stb.
információk az alábbi linkről elérhető!
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modosit
asa/

Figyelem!!!
Módosult néhány írásbeli érettségi vizsga időpontja!
A vizsga első hetében nem 8:00-tól, hanem 9:00-tól kezdődik a vizsga! Ez nálunk a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a reggeli gyülekező nem 7:00 – 7:15 között, hanem
értelemszerűen 8:00 – 8:15 között lesz.
A francia nyelvből érettségizőknek viszont jelentősen korábbra jött a vizsgájuk. Az eredeti
május 20 helyett, MÁJUS 11-re, ráadásul aznap 14:00-kor kezdődik a francia nyelvi
érettségi!!!

Magyar nyelv és
irodalom

2020. május 4. 9 óra

Matematika

2020. május 5. 9 óra

Történelem

2020. május 6. 9 óra

Angol nyelv

2020. május 7. 9 óra

Német nyelv

2020. május 8. 9 óra

Francia nyelv

2020. május 11. 14 óra

Földrajz

2020. május 12. 14 óra

Biológia

2020. május 13. 8 óra

Informatika

2020. május 15. 8 óra

Ezeken túlmenően az esetlegesen megrendezendő szóbeli érettségi
vizsgák időpontjai is változtak! Ennek időpontjáról minden érintett
vizsgázó értesítést kap!

