Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje
A) Tanulmányok alatti vizsgák fajtái, ideje és a vizsgára kötelezettek

1. Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,


aki engedélyt kapott, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 akinek hiányzása a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (7) bekezdésében előírt mértéket
meghaladja és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy
osztályozó vizsgát tegyen,
 aki vendégtanuló,
 aki tanulmányait magántanulóként végzi.
Az osztályozó vizsgát a féléves vagy év végi osztályzat megállapításához az osztályozó konferenciát
megelőző két héten belül kell letenni.
Előrehozott érettségi vizsga esetén, az ahhoz szükséges osztályozó vizsgát



a tavaszi érettségi vizsgaidőszakra vonatkozóan április 1. és 30. között,
az őszi vizsgaidőszakra vonatkozóan szeptember 1. és 30. között szervezzük.

2. Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló,


aki átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és előző iskolájában eltérő tanterv szerinti
tanulmányokat folytatott,
 aki – külön igazgatói engedéllyel – tanulmányait más tagozaton folytatja és előző tagozatán
eltérő tanterv szerint tanult,
 aki tanulmányait a 12. (13.) évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni
és megelőzően azt csak középszinten tanulta.
A különbözeti vizsga időpontjáról az igazgató egyedi döntést hoz, melyről a vizsganap előtt
három hónappal tájékoztatja a tanulót. Ha ez nem biztosítható, vagy rendkívüli esetben
engedélyezheti a tanulmányok vizsgát megelőző, feltételes megkezdését.
3. Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha
 a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
 a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.
A pótló vizsgát – igazgatói döntés alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által
megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.
4. Javító vizsga
Javító vizsgát tesz az a tanuló,




aki tanév végén – legfeljebb 3 tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
aki osztályozó vagy különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, igazolatlanul távol
maradt, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik.
Javító vizsgát tenni az igazgató által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31éig tartó időszakban lehet.
B) Tantárgyi vizsgakövetelmények évfolyamonként
(tömörített zip-fájlok)

C) Jelentkezés a vizsgákra
A tanuló jelen szabályzat 10.1 pontjában meghatározott vizsgaidőszakok kezdőpontját megelőző
harmadik héten, az iskola honlapjáról letölthető vagy a titkárságon igényelhető formanyomtatványon
jelentkezhet vizsgára.
Az igazgató – külön utasításban – ennél korábbi jelentkezési határidőt is előírhat.
A diák, jelentkezését követően tájékoztatást kap a vizsga időpontjáról, helyéről, a vizsgarészekről,
továbbá a vizsgával kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről (felülbírálati kérelem, törvényességi
kérelem, független vizsgabizottság előtti vizsga).
Jelentkezés független vizsgabizottság előtti vizsgára:


osztályzat megállapítás céljából
a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő – a félév, illetve a tanítási év utolsó napját
megelőző harmincadik napig illetve, ha engedélyt kapott osztályozó vizsgára, akkor az
engedély megadását követő 5 napon belül jelentkezhet az iskola igazgatójánál, aki az ezt
követő 8 napon belül továbbítja a jelentkezést a kormányhivatalnak.



javítóvizsga céljából
a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül (lásd: 20/2012.(VIII.31.) rendelet 73. §) kell
a kérelmet benyújtani az iskola igazgatójához.

D) A vizsgák rendje


Az írásbeli vizsgák rendje:
A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. Az ülésrendet a felügyelő tanár
jegyzőkönyvben rögzíti. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak.
A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók
maguk gondoskodnak. Az írásbeli vizsga maximális ideje tantárgyanként 60 perc.
Egy vizsganapon legfeljebb három írásbeli vizsga szervezhető és köztük 10-30 perces szünetet
kell tartani.



A szóbeli vizsgák rendje:
A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A vizsgabizottság tagjait az igazgató
bízza meg feladatuk ellátásával. A tagok közül – amennyiben ez az iskolában foglalkoztatott
tanárok szakképzettsége alapján biztosítható – legalább kettőnek rendelkeznie kell az adott
vizsgatárgyra vonatkozó szakmai képesítéssel.

A felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc, a feleltetési idő pedig maximum 15 perc.
E) A vizsgaeredmények meghatározása
Az írásbeli/szóbeli/gyakorlati vizsgarészek meghatározását, az elérhető maximális pontszámot az
egyes tantárgyakra vonatkozó helyi tantervek tartalmazzák. A tanulók által a vizsgán elért összesített
pontszámot az alábbiaknak megfelelően kell osztályzatra átváltani:
%-ban kifejezett eredmény
Osztályzat

Közismereti
tantárgyaknál

Szakmai
tantárgyaknál

Jeles

90-100

90-100

Jó

75-89

80-89

Közepes

50-74

65-79

Elégséges

35-49

50-64

Elégtelen

0-34

0-49

F) A vizsgák helye és a vizsgamagatartás szabályai
A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak.
A vizsgázók kötelesek vizsgabeosztásuk szerint az előírt kezdési időpont előtt 10 perccel megjelenni,
az alkalomhoz illő öltözékben. Javító vizsga esetén a középiskolai bizonyítványt a vizsga megkezdése
előtt le kell adni.
A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek és a
vizsga rendjét nem zavarhatják meg.
Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló
részére a vizsgát felfüggeszthet.

