Tisztelt Szülők! Kedves Felvételiző Diákok!
A koronavírus-veszélyhelyzetre való tekintettel, a 2021. évi központi felvételi eljárás írásbeli vizsgái
során néhány biztonsági intézkedés bevezetésére van szükség.
•
•
•

•
•
•

A tanulók fordítsanak fokozott figyelmet arra, hogy a vizsgahelyszínre érkezve és onnan távozva ne
csoportosuljanak.
Kísérők az épület előtt várakozzanak, a védőtávolság betartásával.
Az iskolaépületbe csak a vizsgán részt vevő tanulók léphetnek testhőmérséklet-mérés után. Ha a
tanuló testhőmérséklete a megismételt mérés során is meghaladja a 37,8 fokot, nem léphet az
intézménybe.
Védőmaszk viselése a felügyelő tanárok számára kötelező, a diákok számára a közösségi
helyiségekben, folyosón, mosdókban, vizsgatermekben kötelező, a vizsga írása alatt levehető.
A vizsgázóknak az épület több pontján kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk.
Az írásbelik során a vizsgázók létszáma iskolánkban egy helyiségben legfeljebb 10 fő lesz, így
biztosítható a vizsgázók közötti távolságtartás.

A vizsgatermek elérhetősége:
• A rendkívüli helyzetre való tekintettel fontos, hogy a tanulók 30 perccel a vizsgák kezdete előtt a
vizsgateremben megjelenjen.
• A beléptetés rendje (A terembeosztást a VIZSGABEHÍVÓN található!):
9 -11-es terembe
a főkapun keresztül, az emeleti folyosón balra
13 - 16-os terembe
a főkapun keresztül az emeleti folyosón jobbra
a főkapun keresztül közvetlenül az aulából
23-as terembe
a főkapun keresztül balra földszinti folyosón
27-28-as terembe
a hátsó udvari nagykapun, az udvaron keresztül és a
17-es, 18-as terembe
csigalépcsőn az emeletre
a hátsó udvari nagykapun, a hátsó (28-asnál) bejáraton
2 — 8-as terembe
keresztül
informatika, rajz, ének terembe a hátsó udvari nagykapun keresztül
A vizsgák előtt, közben és után a tanulók csak a termekhez csatlakozó folyosószakaszt és mosdót
használják! A vizsgák előtt és után a tanulók kerüljék az épületben és azon kívül is a személyes
kontaktust!
• A mobiltelefonok bevihetők az épületbe, de a vizsga alatt a folyosókon maradnak kikapcsolt
állapotban. Felügyelet van ugyan a folyosókon is, de felelősséget a tárgyakért vállalni nem tudunk.
Ha egy mód van rá, a tanulók hagyják otthon a telefonokat.
• A táskák is a folyosókon maradnak a fertőzésveszély csökkentése érdekében. A terembe a vizsgához
szükséges eszközökön kívül más nem vihető be!
A vizsgadolgozatok megtekintésére a törvénynek megfelelően egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az
iskola (2021.01.30. 8.00-16.00), azonban zsúfoltság elkerülése érdekében, kérjük, tartsák be a
VIZSGABEHÍVÓN található beosztást.
•

Fontos: Ha valaki a vizsga előtt megbetegedik, vagy karanténba kerül, azonnal jelezze a
rnkkg@mohacsikisfaludy.hu címen, esetleg munkaidőben a 69/311-255-ös telefonszámon!
A felkészüléshez jó munkát, a vizsgákhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Mohács, 2021. január 15.
Hahnerné Feth Gabriella
igazgató

