KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK ÉS RENDKÍVÜLI SZABÁLYOK
AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUMBAN MEGSZERVEZÉSRE ÉS LEBONYOLÍTÁSRA KERÜLŐ

KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁK ELTÉRŐ RENDJÉRŐL
A KORONAVÍRUS MIATT ELRENDELT VESZÉLYHELYZETBEN (2019/2020. TANÉV MÁJUS-JÚNIUS)
A TANULÓKRA VONATKOZÓAN
 aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzása igazolt
(vizsgalehetőség a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában)
 lebonyolításra vonatkozó szabályok betartásával
A VIZSGASZERVEZÉSRE VONATKOZÓAN
MEGENGEDETT VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG 2020. MÁJUS 25-29. KÖZÖTT
 írásbeli, és/vagy
 központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység
GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG 2020. MÁJUS 4. – 2020. JÚNIUS 15. KÖZÖTT
NEM MEGENGEDETT VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
SZÓBELI
VIZSGA EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
 a megengedett vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozása alapján
A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN
VIZSGABIZOTTSÁG
 Két tag: vizsgaelnök és egy tag
 Feltételek, felkérés az egyedi miniszteri határozat szerint.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A VIZSGÁN
 A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett, melyet
a VB számára a szükséges kézfertőtlenítő szerrel együtt a vizsgaszervező biztosít.
 A vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős
 az előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és
 a veszélyhelyzettel összefüggésben a vizsgán megtett intézkedések, meghozott határozatok
vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.
 A vizsgával kapcsolatos egyeztetéseken, értekezleteken a vizsgabizottság köteles a kijárási korlátozásról szóló
kormányrendelet szerinti védőtávolság (legalább 1,5 m) megtartásával működni, amennyiben arra lehetőség van, a
kommunikációt elektronikus úton lefolytatni.
 A vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.
 A vizsga során fokozottan figyelni kell
 a védőtávolság betartására a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során,
 a vizsga alatti mosdó használatakor a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
 A védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell.
 Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen.
 A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
 A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.
GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG
 A védőtávolságot (legalább 1,5 m), vagy fizikai elválasztást minden résztvevő között biztosítani kell.
 A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
 A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.
 A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
 Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök
kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
 A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság
megtartása.
 A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának
végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.
ÉRTÉKELÉS
 ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
 javítási-értékelési útmutató a következő pontozás és értékelés alapján kerül összeállításra
0-40 pont elégtelen (1)
41-49 pont elégséges (2)
50-59 pont közepes (3)
60-79 pont jó (4)
80-100 pont jeles (5)
 A vizsgatevékenység eredményét és javítását a vizsgaelnök hagyja jóvá.
 Megtekintés kizárólag elekronikus úton. Észrevétel elektronikusan az eszi@eszi.hu címre küldve.
Források és további információk:
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1095:informaciok-a-20192020-tanev-majusi-juniusi-komplex-szakmai-vizsgak-megszervezesehez&catid=10:hirek&Itemid=166
https://www.kormany.hu/hu/dok?source=11&type=401#!DocumentBrowse
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=540

