A Kormány a veszélyhelyzet és a koronavírus járvány miatt az eddig alkalmazott érettségi szabályok
helyett az érettségi biztonságos lebonyolítása érdekében megváltozott szabályokat vezetett be a
119/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletben a 2020. május–júniusi érettségi vonatkozásában.
A rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló törvénynek megfelelően
teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
Írásbeli érettségi vizsgák ideje: 2020. május 4. és 2020. május 21. között
Szóbeli érettségi vizsga bármely tantárgyból (06.11-13., 06.15-16. között) CSAK azoknak,
-

akik az írásbeli/gyakorlati vizsgarész alól felmentést kaptak;

-

akiknek az írásbeli vizsgán az eredménye 12-25 % közé esik.

A vizsgázók 2020. április 21-ig kérhetik a 2020. február 15-ig elfogadott vizsgajelentkezésének törlését
vagy megváltoztatását (emelt szintről középszintre, illetve kizárólag idegen nyelvből középszintről emelt
szintre).
A kérelem itt található:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_m
odositasa/

A kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez kell benyújtani. (A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.)
A kitöltött kérelmet küldje el az erettsegi@vasutca.hu e-mail címre!
Emelt szintű nyelvi érettségi vizsga esetében a CSAK írásbeli vizsga alapján is az érettségi bizonyítvány
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül:
-

ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,

-

40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú,

Az előrehozott érettségi vizsgák (az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák
is) törlésre kerülnek.
Ha valakinek valamely tantárgyból nem sikerült a 12. évfolyamot teljesíteni, a többi tantárgyból
előrehozott vizsgaként megkezdheti az érettségi vizsgákat, de az igazgatónak címezve kérvényt kell írnia.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg (vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be), a
javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
Ha valaki nem 12-es, és nem tudja az érettségi iktatószámát, akkor e-mailben kaphat felvilágosítást
(erettsegi@vasutca.hu).
A vizsga lebonyolítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő
vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt. Az iskola épülete előtt és az iskola folyosóin a
csoportosulásokat kerülni kell.
Az írásbeli vizsgák 8:00 VAGY 9:00 órakor, illetve 14:00 órakor kezdődnek.
A középszintű vizsgázóknak AZ ÉRKEZÉSI IDŐPONTOKAT CSOPORTONKÉNT BEOSZTVA KÉSŐBB ADJUK
MEG.
Az emelt szintű vizsgázók az érettségi időpontjáról és helyszínéről külön értesítést kapnak a megadott e-mail
címükre.
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