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A tanulmányok alatti vizsgák rendje
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az
osztályozóvizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán
nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. Tanulmányok alatti vizsgát
független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben
lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.
Az intézmény valamennyi tanulójára érvényes:
különbözeti vizsgára jelentkezik
A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét mindig az intézmény aktuális
tanévrendje határozza meg. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára
történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák:

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait
folytatni kívánja. 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.
Osztályozóvizsga
Osztályozóvizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a
vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozóvizsgát az iskola a tanítási év
során bármikor szervezhet.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és évvégi osztályzat
megállapításához, ha:
tanórai foglalkozásokon részvétel alól
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
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órát, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, tanítási
év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy
osztályozó vizsgát tegyen.
meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület
engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
ott igazolatlanul, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
A nevelőtestület abban az esetben tagadhatja meg az osztályozó vizsga
engedélyezését, ha a tanköteles tanuló 20 vagy annál több igazolatlan
hiányzással rendelkezik, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének.
Az osztályozó vizsga iránti kérelmet az osztályozó értekezlet előtt írásban, a
tanuló és a szülő aláírásával ellátva lehet beterjeszteni.
Ha a tanuló az adott tantárgy, adott csoportjában szerzett érdemjegyek, vagy a
témazáró dolgozatok legalább felét nem szerzi meg, osztályozó vizsgára
kötelezhető. A témazárók várható számát a szaktanár a tanév elején közli.
Az osztályozó vizsga időpontjáról és helyszínéről a tanulót (szülőt) legalább 10
nappal, a vizsga előtt írásban értesíti az osztályfőnök. A tanítási órákon ezután is
kötelező a tanuló részvétele.
Az osztályozó vizsga időpontjáról és helyszínéről a magántanulót (szülőt)
legalább 10 nappal, a vizsga előtt írásban értesíti az osztályfőnök.
Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha:
elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A tanuló javítóvizsgát az igazgató által meghatározott időpontban, augusztus 15étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. A javítóvizsgára jelentkezés, a
jelentkezési lap és a bizonyítvány együttes leadásával érvényes. A jelentkezés
elmulasztása évfolyamismétlést von maga után.
Az intézmény valamely tagozatára járó 9. évfolyamos tanuló, ha a 9. évfolyam
követelményeit nem teljesíti (évismétlésre bukás), tanulmányait a tagozaton nem
folytathatja.
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Egyéb szabályok
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három vizsgát lehet
megtartani.
A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc
pihenőidőt kell biztosítani.
A pótló vizsga szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával harmadik
vizsgaként is megszervezhető.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje
Minden vizsgatárgy esetében a tanulónak írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie.
Kivétel ez alól a testnevelés, informatika, tantárgy, melyek gyakorlati részből
állnak és a matematika, mely csak írásbeli részből áll. A gyakorlati vizsga
szervezésére a szóbeli vizsga szervezésének
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követelményei érvényesek. A vizsgatárgyak követelményei megegyeznek a
kerettantervben az adott évfolyamra előírt követelményekkel.
Az írásbeli feladatlapok és szóbeli tételek elkészítése az igazgató által kijelölt
szaktanár feladata. Az írásbeli és szóbeli feladatlapokon a szaktanár köteles
feltüntetni az egyes feladatokra adható pontszámokat. Az egyes tantárgyak
esetén az írásbeli és szóbeli pontszámok összege a tantárgy jellegéből adódóan
eltérhet. Célszerű a 25, 50 vagy 100 pont használata.
A vizsgázó teljesítményét a pontszámok %-a alapján osztályzatban történő
kifejezésével minősíteni kell. A teljesítmény %-ban történő kifejezésekor a
számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedes jegy nem
állapítható meg.
Ha a vizsgatárgy vizsgája írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll, a vizsgázónak
minden vizsgarészből legalább 12%-ot kell teljesítenie ahhoz, hogy a
vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján legalább elégséges osztályzatot
kaphasson. Matematika vizsgatárgyi vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli
teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, szóbeli vizsgát kell
tennie.
Az elérhető pontszámok %-os teljesítésének osztályzatban történő kifejezése:
-100% elérése esetén jeles (5),
-79% elérése esetén jó (4),
-59% elérése esetén közepes (3),
-39% elérése esetén elégséges (2),
-24% elérése esetén elégtelen (1).
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A javítóvizsga szóbeli vizsgarészén minimum 10, maximum 20 tétel (10-17 fő
között létszám + 3 tétel) kötelező.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az
Intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri
számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a
tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.

