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Tisztelt Szülők! 

Tisztelt érettségire készülő diákok! 

 

 Az érettségi vizsgával kapcsolatban megszületett az annak lebonyolítását és módját 

tartalmazó rendelet. Ennek részletei már ismerté váltak a különböző médiumokban. A pontos 

tájékoztatás érdekében csatoltan elérhetővé teszem a pontos jogszabályi szöveget.  

 Röviden az előttünk álló feladatokról. Kérem, hogy továbbra is szorgalmasan, a 

tanáraitok tanácsait, utasításait követve készüljetek a vizsgákra. Ezekkel kapcsolatban a 

legfontosabb tudnivalók a következők: 

 a jelen vizsgaidőszakban nem lesznek előrehozott érettségi vizsgák;  

 az idei tanévben csak írásbeli vizsgák alapján történik az érettségi eredmények 

kialakulása; 

 ez alól kivételt képeznek azok a tanulók, akik a szakértői bizottság véleménye alapján 

mentesülnek az írásbeli és/vagy gyakorlati vizsgarész alól;  

 szóbeli vizsgát kell szervezni az iskolának, azon tanulóknak, akik:  

 testnevelés tantárgyból 

 bármely tantárgyból, ha írásbeli vizsgarészük elérte a 12 %-ot, de nem érte el a 

25 %-ot. 

 szakértői vélemény alapján mentesülnek az írásbeli vizsga alól. 

 Kérem, hogy valamennyi szülő és tanuló fontolja meg, hogy a rendeletben szereplő 

vizsgaidőpontra az iskolába tud-e érkezni. Amennyiben nem, akkor biztosítunk számára 

szállást a kollégiumban (a járványügyi előírásoknak megfelelően 1 fő/szoba 

elhelyezéssel). Ezt kérem jelezni az osztályfőnökön keresztül az iskola felé. (Határidő: 

2020. április 25.) 

  A kollégium biztosít étkezést is az itt maradó diákok számára (járványügyi szabályok 

betartásával). Ennek igényét is kérem előre jelezni az osztályfőnökökön keresztül az 

iskola felé. (Határidő: 2020. április 25.) 



Vizsgaidőpontok: 

 

Dátum Tantárgy Megjelenés 

időpontja 

Helyszín 

közép szintű 

érettségi vizsga 

Helyszín 

emelt szintű 

érettségi vizsga 

május 4. magyar nyelv 

és irodalom 

8:30 Szent György u. 9. ----- 

május 5. matematika 8:30 Szent György u. 9. ----- 

május 6. történelem 8:30 Szent György u. 9. ---- 

május 7. angol nyelv 8:30 Szent György u. 9. ---- 

május 8. német nyelv 8:30 

emelt 8:00 

Lackner K.u.7. Szent György u. 9. 

május 12. kémia (csak 

emelt) 

7:00  Szent György u. 9. 

május 12. földrajz 13:30  Szent György u. 9. 

május 13. biológia (csak 

emelt) 

7:00  Szent György u. 9. 

május 14. ágazati 

szakmai 

7:30 

emelt 7:00 

Szent György u. 9. Szent György u. 9. 

 

Érettségi vizsgát szabályozó kormányrendelet: 119/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 

 

Sopron, 2020. április 17. 

 

  
 Hoczek László József 

 igazgató 


