3.12. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
3.12.1 A vizsgaszabályzat célja
Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének
szabályozása.
A jogszabályban foglalt szabályozás szerint:
- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)
- és az értékelés rendjét a nevelőtestület a Pedagógiai Program alapján határozza meg és a
helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
A tanulmányok alatti vizsgák célja:
- azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait
évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény
Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni,
- aki a Pedagógiai Programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév
összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
3.12.2. A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
- osztályozó vizsgákra,
- különbözeti vizsgákra,
- javítóvizsgákra
vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
- aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és
ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
Az osztályozó vizsgán az adott tárgy évfolyamonkénti tantárgyi követelményei
megegyeznek
az
iskola
Pedagógiai
Programjában
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követelményekkel. Különbözeti vizsgát tehet az a diák, aki alap óráról emelt szintű képzésre
szeretne átjelentkezni a 11. évfolyam végén. Különbözeti vizsga szervezhető akkor is, ha egy
tanuló szakközépiskolai képzésről gimnáziumi képzésre, vagy fordítva jelentkezik át. Ebben
az esetben azokból a tantárgyakból kell vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az előző
képzésben nem tanult.
A különbözeti vizsga követelményrendszerét a szaktanár állítja össze.
Javítóvizsga
Ha a tanuló a tanév végén – a tantárgyak számától függően – elégtelen osztályzatot
kapott, javítóvizsgát tehet. Csak akkor léphet magasabb évfolyamba, ha a javítóvizsgán
megfelel.
A javítóvizsga időpontja az augusztus 21-e és augusztus 30-a közötti időszak.

Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó
vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be; illetve
az előírt időpontig nem tette le.
A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon:
- köteles megjelenni, ha tanköteles, vagy
- megjelenhet, ha nem tanköteles.
A javítóvizsga napját közzé kell tenni. A javítóvizsga idejéről és a javítóvizsgával
kapcsolatos tudnivalókról a tanuló szülőjét a bizonyítvány-osztáskor értesíteni kell azzal,
hogy ha a tanuló a javítóvizsgát indokolatlanul elmulasztja, tanulmányait csak az osztály
megismétlésével folytathatja.
Osztályozóvizsga
Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya – a tanköteles tanuló kivételével –, ha az iskola
kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet
mulasztott.
Ha a tanuló mulasztása a tanév során meghaladja a 250 órát, vagy adott tantárgyból a
tanítási órák 30 %-át (szakmai tárgyak esetén 20%-át), és teljesítménye a tanév közben nem
volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület
engedélyezi, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tegyen. Szavazásban csak az osztályban tanító
tanárok vehetnek részt. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök szava dönt.
Az írásbeli osztályozó vizsga időtartama tantárgyanként 120 perc. Az írásbeli vizsgán
tanári felügyeletet kell biztosítani. Az írásbeli dolgozatokat elbírálás után, a szóbeli vizsga
megkezdése előtt be kell mutatni a vizsgabizottság elnökének.
Azt a vizsgázót, aki írásbeli dolgozatát vagy szóbeli vizsgáját elfogadható ok nélkül
abbahagyta, úgy kell tekinteni, mint akinek a vizsgája nem sikerült.
Ha a tanuló indokoltan szakítja meg vizsgáját, a bizottság határoz arról, hogy mikor és
milyen feltételekkel fejezheti be azt.
Az osztályozó és a javítóvizsgák bizottság előtt folynak. A vizsgabizottságot az iskola
igazgatója bízza meg.
Elnök: az igazgatóhelyettes, az adott szaktárgyi munkaközösség-vezető vagy az
igazgató által megbízott pedagógus.
Tagok: az a tanár, aki az osztályban az adott tantárgyat tanítja és a vele azonos szakú
nevelő.
Ha a tanuló a kijelölt időpontban a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni, az igazolást 8
napon belül köteles bemutatni. Az igazolás elfogadásakor az igazgató új időpontot tűzhet ki.
Különbözeti vizsga szervezendő:
- a különböző típusú intézmények közötti átjárás,
- az azonos típusú intézmények közötti iskolaváltoztatás esetén, ha a tanult idegen nyelv
nem azonos,
- iskolán belül képzési forma változtatása esetén,
- fakultációs tantárgy módosítása esetén.
A javítóvizsgáról, az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról jegyzőkönyvet kell
vezetni.
A vizsgadíjakat a vonatkozó rendeletek szerint kell meghatározni.

3.12.3. Vizsgaidőszakok
Osztályozó- és különbözeti vizsgát – hiányzások és érettségi vizsga, valamint átvett
diákok osztályozása miatt – évente 4 alkalommal (október, január, április, június) szervezünk.
A diákok kiértesítésére a vizsga letétele előtt legalább 15 nappal sor kerül.
A javítóvizsgát a tanév rendje szerint, augusztus 22-31. közötti időszakban zajlanak.
Osztályozóvizsga szervezhető továbbá minden tanév április 30-ig, a május-júniusi
előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett tanulók részére.
3.12.4. A vizsgára való jelentkezés módja
Javítóvizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges, de az érintett tanuló jelezze vizsgaszándékát az osztályfőnöknél június 30-ig.
A tanuló az igazgatónak címzett kérvénnyel fordulhat az osztályozó vizsga letételének
engedélyezéséért.
Az igazgató engedélyezés után továbbítja a kérvényt az oktatási igazgatóhelyettes
részére, aki gondoskodik a vizsga megszervezéséről. A kérvény elutasítása esetén az igazgató
írásban értesíti a tanulót.
3.12.5. A vizsgák előkészítésének módja
A javító-, különbözeti-, és osztályozóvizsgák beosztását (a tanév folyamán, illetve a
tanévzáró értekezleten hozott nevelőtestületi határozatok alapján) az oktatási
igazgatóhelyettes készíti el.
Az oktatási igazgatóhelyettes az érintett tanulóknak hivatalos értesítést küld a vizsgák
helyéről és időpontjáról. Ezzel egy időben a vizsgabeosztást a tanári szobában közzé teszi. A
szaktanárok a vizsga időpontjára összeállítják a feladatlapokat és a tételsorokat.
A különbözeti vizsgák szükségességéről a szaktanár (szükség esetén a munkaközösségvezető) véleményének meghallgatása után az igazgató dönt. A különbözeti vizsga időpontját
az igazgató határozza meg.
A vizsgabizottságokat az igazgató jelöli ki.
3.12.6. A vizsgák lebonyolítása
Egy adott vizsgaidőszakban a tanuló több évfolyam anyagából is tehet osztályozó
vizsgát, de minden évfolyam anyagából külön írásbeli és/vagy szóbeli vizsgát tesz (a
vizsgakövetelmény szerint), amely külön adminisztrálandó a vizsgajegyzőkönyvben.
A vizsga napján az oktatási igazgatóhelyettes előkészíti a vizsgajegyzőkönyveket.
A vizsgabizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek szabályos vezetéséért és a vizsgák
szabályszerű lebonyolításáért.
A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be a naplóba, az anyakönyvbe és a
bizonyítványba a megfelelő záradék alkalmazásával. A záradékot az igazgató írja alá.
A vizsgák eredményének bejegyzése után a vizsgajegyzőkönyveket az iskolatitkár vagy
az adminisztrátor irattárba helyezi és gondoskodik az irattári terv szerinti megőrzéséről.

3.12.7. A vizsgák követelményrendszere
Általános alapelvek
Arra a tanulóra, aki mulasztása miatt tesz osztályozó vizsgát, ugyanaz a
követelményrendszer vonatkozik, mint aki előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni.
A tantárgyanként külön meghatározott követelményrendszert a munkaközösség
határozza meg.
Osztályozó vizsgát az tehet, akinek a nevelőtestület engedélyezte, vagy pedig az
előrehozott érettségi vizsga miatt kérelmezte azt.
A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák anyaga lefedi az egész tanév tananyagát,
összhangban a helyi tanterv követelményeivel.
A javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgák az alábbi formai és tartalmi
követelményeknek kell, hogy megfeleljenek.

