Tájékoztató a 12. évfolyamnak fontos tudnivalókról a tanév befejezésével
	

 	

és az érettségivel kapcsolatban

- A tanév utolsó tanítási napja számotokra május 2. csütörtök.
- Az osztályozókonferenciára ezen a napon 13.00-kor kerül sor.
- Szintén ezen a napon, a ballagás előestéjén, május 2-án kerül sor a hagyományos fáklyás
felvonulásra. Este 19 órára kell az iskolaudvaron lenni, ahol a ballagók megkapják a
fáklyákat. Innen vonulunk zárt rendben az öreg Bródy épülete elé, majd az osztályfőnökökkel
az élen az iskolát fenntartó Önkormányzat épületéhez, ahol rövid üdvözlő beszédek
hangzanak el. A program után az iskola udvarán fogadnak benneteket a tanárok. Kérjük, hogy
a szerenádra Ti is készüljetek dallal !
- A ballagás napján Ti már nem jöttök iskolába, otthon készülhettek.
- A ballagásra délután, 17.00-tól kerül sor, 16.00-ra mindenkinek be kell érkeznie. Kérjük,
szóljatok vendégeiteknek, hogy az iskola környékén korlátozott a parkolási lehetőség, ezzel
számoljanak! A meghívók még a titkárságon megvásárolhatóak.
- Azok a 12. évfolyamos diákok, akik a tankönyveket ingyen kapták, legkésőbb május 3-ig
vissza kell hozniuk azokat, és a titkárságon leadniuk! Kivételt képez a szóbeli vizsgatárgyak
valamennyi tankönyve, ezeket a szóbeli vizsgák zárónapján kell leadni.
Az alábbiakra hívom fel az érettségizők figyelmét az írásbeli vizsgákkal kapcsolatban:
1. A vizsgákra a vizsgák megkezdése előtt fél órával kell érkezni, a portánál lesz kiírva,
ki melyik teremben írja a dolgozatát. Aki elkésik, annak számolnia kell azzal, hogy az
aznapi vizsgát nem kezdheti el!
2. Ünneplő ruha kötelező!!
3. A szaktanárok által meghatározott segédeszközöket hozni kell (matematika:
függvénytábla, zsebszámológép; történelem: atlasz; földrajz: atlasz, számológép;
idegen nyelv: szótár)
4. Megfelelő számú íróeszközt hozzatok magatokkal ( földrajzra és matematika
szerkesztéshez ceruza és radír is).
5. Mobiltelefont kikapcsolt állapotban a tanári asztalra kell majd tenni (a többi fegyelmi
tudnivalót a felügyelő tanárok ismertetik a vizsga megkezdésekor).
A vizsgák időpontjait megtaláljátok a honlapon és a termetekben is kifüggesztettük.
Felhívom a tanulók figyelmét az érettségi vizsga jelentőségére. Méltóságteljes viselkedést
és tisztes helytállást várunk el minden diákunktól!
Sok sikert kívánok az előttünk álló programokhoz és az érettségi vizsgához!
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