A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 6473.§ rendelkezik. Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés.
A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által
szervezett független vizsgabizottság előtt lehet tenni.
A tanulók osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik vagy a tanulmányok alatti
vizsgák alapján állapítjuk meg. Az érdemjegyekről a szülőt az ellenőrző könyvön és a digitális
naplón keresztül folyamatosan tájékoztatjuk

A tanulmányok alatti vizsgák típusai
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és/vagy a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 tanulmányait magántanulóként folytatja,
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

 a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása eléri a 250 órát, és teljesítménye nem volt
érdemjeggyel értékelhető, a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

 az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az
elméleti tanítási órák 20 %-át hiányozta, és teljesítménye nem volt érdemjeggyel
értékelhető, a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

 egy adott tárgyból mulasztása meghaladja az órák 30 %-át, és meglévő jegyei alapján
nem osztályozható,

 ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető,

 előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az
Intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a
hiányzó év/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig
osztályozó vizsgát tennie.

Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok
megrövidítésére is engedélyt kap a tanuló.
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.

A tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát.

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti követelményei megegyeznek a
kerettanterv alapján készült, a Pedagógiai program részét képező helyi
tanterv adott tárgyra vonatkozó követelményeivel.
Az osztályozóvizsgára jelentkezés módja: írásban, kiskorú esetén a szülő (gondviselő)
aláírásával, a meghirdetett vizsgaidőszak előtt egy hónappal.
Különbözeti vizsgára van szükség belépő (nem 9. és 13. évfolyam) tanulók esetén, ha a helyi
tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves óraszámainak összege
kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő összeg, a belépő tanulónak különbözeti
vizsgát kell tennie.
Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja. A különbözeti vizsga egyéni megítélés alapján írásbeli, gyakorlati és szóbeli részből
állhat. Előkészítése, lebonyolítása és értékelése a szakmai munkaközösségek feladata. A
különbözeti vizsga szükségességéről az igazgató dönt.
Sikertelen különbözeti vizsga esetén a tanuló tanulmányait a megkezdett évfolyamon illetve
osztályban nem folytathatja
Sikertelen különbözeti vizsga esetén a javítóvizsga szabályait kell alkalmazni.
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A
vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy
gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a

vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló
vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga
megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt
engedélyezte.
Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető.
Ha a szabályosan megtartott javítóvizsgája elégtelen, tanévet kell ismételnie.

Vizsgaszabályzat
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú - az igazgató által megbízott - vizsgabizottság
előtt kell tenni.

Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tartalmazza.
A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt tantermekben zajlanak. A vizsgázók
kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az alkalomhoz illő
öltözékben. Javítóvizsga esetén a középiskolai bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell
adni az osztályfőnöknek.
Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc. Egy napon legfeljebb 3
írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között pihenőidővel. Az írásbeliről jegyzőkönyv
készül a megfelelően kialakított ülésrenddel, az esetleg előforduló rendkívüli események,
szabálytalanságok leírásával, a dolgozatokat beszedő felügyelőtanár aláírásával. A javító tanár
piros tollal javítja ki a dolgozatokat, rávezeti az eredményt és aláírja.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó alkalomhoz illő ruhában legalább 10 perccel a meghirdetett
vizsgakezdés előtt érkezik meg. A vizsgabizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz,

kiválasztja a hozzá tartozó segédeszközt, majd (az idegen nyelv kivételével) legalább 30 perc
felkészülési idő után önállóan felel. A szóbeli feleltetés időtartama nem lehet több 15 percnél. Ha a
vizsgázó a húzott tétel anyagából teljesen tájékozatlan, az elnök egy alkalommal póttételt húzat. A
következő vizsgatárgy tételhúzása előtt a vizsgázónak legalább 15 perc pihenőideje van, ez alatt
elhagyhatja a vizsgatermet. Egy napon legfeljebb 3 tárgyból szóbelizik egy vizsgázó. A szóbeli
felelet végén az elnök rávezeti a javasolt értékelést a jegyzőkönyvre.
Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi.
A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak esetén az érintett
szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés – szakképzési törvényben meghatározott –
országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a vizsgabizottság tagjának
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző
harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy
milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül
továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében
szervezi meg a vizsgát.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül
kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független
vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a
kormányhivatalnak.
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben
teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai
évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam
bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi
követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett
évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő
év végi bizonyítványba be kell írni.

Vizsgaidőszakok

A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Osztályozó vizsgát az
iskola tanítási év (szorgalmi idő: szeptember 1-jétől a következő év június 15-éig terjedő
időszak) során bármikor szervezhet. A vizsgaidőszakok a következők:


Félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét,



Tavaszi: az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi érettségi vizsgaidőszak első
vizsganapját megelőző második hét (öt tanítási nap),



Év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét,



Nyári: augusztus 15-31 közötti javítóvizsga időszak
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Az értékelés helyi rendje

A közismereti tantárgyak esetében:

0 - 39% - 1
40 - 59% - 2
60 – 74% - 3
75 – 89% - 4
90 -100 % - 5
A szakmai tantárgyak esetében:

0 - 50% - 1
51 - 59% - 2
60 – 69% - 3
70 – 79% - 4
80 -100 % - 5
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