ELJÁRÁSREND
a szakmai vizsgákon
KEDVES VIZSGÁZÓ DIÁKOK !
A vizsgák folyamán a következőket kell betartania minden vizsgázó diákunknak a saját és az
iskola dolgozóinak védelme érdekében:
Belépés az iskolába:
-

Minden vizsga előtti napon megkapjátok az információkat a másnapi vizsgákra
vonatkozóan: mikor kezdődik a vizsga, mit kell magatokkal hozni, melyik
tanteremben lesz a vizsgátok

-

A vizsga kezdete előtt fél órával mindenkinek el kell foglalnia a helyét a számára
kijelölt tanteremben, tanműhelyben

-

Ennek érdekében a vizsga kezdete előtt 1 órával meg kell jelenni az iskolában az
egyesével történő beléptetés miatt (ha valaki később érkezik, nem tudjuk garantálni,
hogy a vizsga megkezdésekor már a tanteremben tud ülni)

-

Az iskola előtti járdaszakaszon, illetve a parkolóban tilos a csoportosulás (2 fő
sem lehet együtt) sem a vizsga előtt, sem a vizsga után

-

Az iskolába történő beléptetéskor az egyszerre érkező diákoknak minimum 1,5 mes távolságot kell tartaniuk egymástól, az iskola dolgozóitól

-

Belépéskor kötelező az alapos kézfertőtlenítés a porta előterében található tartályból

-

Ezt követően megkapjátok a maszkot, amit azonnal fel kell tenni és az épületben
tartózkodás alatt kötelező viselni (a vizsga után ne dobjátok el, vigyétek haza, forró
vasalóval fertőtlenítsétek és a következő vizsganapon hozzátok magatokkal)

-

Ez után a vizsgára kijelölt tanterembe, vagy tanműhelybe mentek

-

Az ügyelő tanár megmutatja a helyeteket

-

Kiveszitek a táskátokból a szükséges dolgokat (toll, segédeszköz, étel, ital, stb.),
majd a táskákat kiteszitek az arra kijelölt helyre. Ügyeljetek arra, hogy mindent
elhozzatok, mert egymástól semmit nem kérhettek kölcsön

-

A kikapcsolt mobiltelefont ugyancsak az arra kijelölt helyre teszitek

-

A tantermet és a tanműhelyt csak a mosdó használatának idejére lehet elhagyni, a női,
illetve a férfi mosdóba egyidejűleg csak egy ember tartózkodhat (erre a
folyosóügyeletes tanár figyel - kérem, tartsátok be, ha várakozni kell)

-

A mosdó használata után és étkezés előtt kötelező a fertőtlenítő szer használata

-

A közös használatú dolgok (pl. szerszámok) használata előtt kötelező a
kézfertőtlenítés

Amikor az írásbeli dolgozatot befejezitek:
-

átnézitek a dolgozatot, hogy mindenhova felírtátok-e a nevetek (a pótlapra is)

-

a pótlapra ráírtátok-e, hogy tisztázat, vagy piszkozat

-

az üresen maradt helyeket ki kell húzni

-

ez után kézfelemeléssel jelzitek az ügyelő tanárnak, hogy végeztetek

-

a dolgozatukat befejező tanulók addig a helyükön maradnak és csendben várják a
sorukat, amíg az ügyelő tanár nem szólítja őket (ügyelőtanár egyszerre csak egy
tanulót szólíthat ki)

-

az ügyelőtanár kihívja a tanulót, átveszi a dolgozatot és átnézi, adminisztrálja a
szükséges dolgokat

Gyakorlati vizsga sajátosságai:
-

kötelező a maszk viselése (az iskola biztosítja – ezt otthon forró vasalóval
fertőtleníteni kell és a következő vizsganapon magatokkal kell hozni)

-

saját gumikesztyű használata megengedett

-

a gyakorlati vizsga során törekedni kell a védőtávolság megtartására

-

közös használatú eszközök igénybevétele előtt kötelező a kézfertőtlenítés

-

mosdó használata után, étkezés előtt kötelező a kézfertőtlenítés

-

a vizsgán megjelenni és azt megkezdeni csak az előírásoknak megfelelő állapotban
lehet - ez vonatkozik a munkavédelmi szabályoknak megfelelő munkaruhára és
munkavédelmi cipőre

-

a gyakorlati vizsga előtt mindenki részt vesz a munkavédelmi oktatáson, melynek
keretén belül ellenőrizzük a munkaruha és a munkavédelmi cipő megfelelőségét

-

a munkavédelmi eszközök használata kötelező, az egyéni védőeszközöket
(hegesztőpajzs stb) más, csak fertőtlenítés után használhatja.

Távozás az iskolából:
-

Amikor az ügyelő tanár engedélyt ad a távozásra igyekeztek gyorsan és csendesen
elpakolni a dolgaitokat majd minél előbb elhagyni az iskola területét

-

Az iskola által biztosított textilmaszkot vigyétek haza, fertőtlenítsétek (forró vasalóval
át kell vasalni és a következő vizsganapon magatokkal kell hozni)

-

Távozáskor a mosdó használatára továbbra is vonatkozik, hogy egyszerre csak 1 fő
használhatja

-

A folyosón hangoskodni tilos

-

Az iskola előtti területen (járda, parkoló) a vizsga után is tilos a csoportosulás
(javasoljuk, hogy a vizsgával kapcsolatos tapasztalatcserét internetes alapú felületeken
folytassátok le, ne pedig személyes kontaktus során)

Az iskola a honlapján és a facebook oldalán minden vizsga előtt közzétesszük, hogy mit
kell hoznotok a másnapi vizsgára.
Kérjük, erre figyeljetek oda és pakoljátok be a szükséges dolgokat valamint az iskola által
biztosított textil maszkot is.
Egymástól nem kérhettek a vizsga során semmit kölcsön.

A szakmai vizsgák időpontjai

