Közérdekű információk és rendkívüli szabályok
a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő
rendjéről
a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben
(2019/2020. tanév május-június)

A vizsga megszervezésére vonatkozóan
Írásbeli vizsgatevékenység, amelynek módja lehet
 írásbeli, és/vagy
 központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység.
Az írásbeli vizsgatevékenységet 2020. május 25. és 2020. május 29. között kötelező
megszervezni.
Gyakorlati vizsgatevékenység
A gyakorlati vizsgatevékenységet 2020. május 4. és 2020. június 15. közötti időben
lehetséges a megszervezése.
Szóbeli vizsgatevékenység (ELMARAD!)
Ha a vizsga egyébként szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, a vizsga végeredményét a
szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek
egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani.

A vizsga lebonyolítására vonatkozóan


Általános szabályok
o
o
o

o



A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű
viselete megengedett.
A vizsgabizottság és a vizsgázók számára a maszkot és a gumikesztyűt,
valamint a szükséges kézfertőtlenítő szert a vizsgaszervező biztosítja.
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 vizsga során fokozottan figyelni kell
 arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása
során a védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,
 a vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra,
fertőtlenítésre.

Írásbeli vizsgatevékenység
o
o
o

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.

o



A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.

Gyakorlati vizsgatevékenység
o

o

A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez
akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag
elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem
lehetséges.
A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a
kézfertőtlenítés lehetőségéről.

Az egyes vizsgatevékenységek értékelése


Írásbeli vizsgatevékenység esetén
o

A kapcsolódó feladatok javítási-értékelési útmutatóját 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)

o
o

A vizsgatevékenység eredményét és javítását a vizsgaelnök hagyja jóvá.
A vizsgatevékenység eredményének és javításának a vizsgázók által történő
megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet
sor.

A szakmai vizsgáink előkészítését követően részletes tájékoztatást adunk a szakmai
vizsgázás napjára vonatkozóan az épületbe jutás módjáról, idejéről és a vizsgatermek
beosztásáról, továbbá a nem központi gyakorlati vizsgák időpontjáról.

A tanulókra vonatkozóan




Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen
nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi
vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem
tekintendő javító-, pótlóvizsgának.
Annak a tanulónak, aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát
tesz, és munkába áll, a tanulói jogviszonya a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 31-én szűnik meg.

Pécs, 2020. április 27.

