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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
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,

-

a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással)
szeretné a követelményeket teljesíteni.

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
-

osztályozó vizsga,

-

különbözeti vizsga

-

pótló vizsga,

-

javítóvizsga.

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.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kapott,
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben az
előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
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- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát
tehet,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozó vizsgát tehet.
Az intézmény az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két
hétben szervezi meg.
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő
vizsgatárgyanként 45 perc. Egy vizsganapon egy vizsgázónak legfeljebb három írásbeli
vizsgát lehet megtartani. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három
vizsgatárgyból szervezhető, 30 perc felkészülési idő után a vizsgáztatás időtartama 15 percnél
nem lehet több.
A tanulmányok alatti vizsgán a tanulónak lehetővé kell tenni azokat a mentességeket,
kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló a szakértői véleménye alapján kapott.
A vizsgán történt szabálytalanság esetén a 20/2012. EMMI rendelet 69.§-nak
megfelelően kell eljárni. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.
Amennyiben a szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak tanévet kell
ismételnie.
Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok
magyarországi folytatása esetén. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti
vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól
alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres
tovább haladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell
az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Javítóvizsgát tehet a tanuló,
- ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
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- A javító vizsgára kötelezett tanulónak át kell adni június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga
témaköreit.
- Javítóvizsga az adott tanévben augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.
- Elvárás, hogy a javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár ne a tanulót javítóvizsgára utasító
pedagógus legyen.
- A vizsga eredményét azonnal közölni kell.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb szabályai
-

Az intézményvezető felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.

-

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel

-

osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,

-

javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.

-

A vizsgabizottság minimum 3 főből áll: elnök, kérdező tanár, ellenőrző tanár.
Az elnök felel a szabályok betartásáért, ellenőrzi a vizsgázó adatait, vezeti a
jegyzőkönyvet, ha indokolt, szavazást rendel el.
A kérdező tanár megfelelő tanári végzettséggel rendelkezzen, lehetőleg ne az kérdezze a
tanulót, aki vizsgára küldte.
Az ellenőrző tanár lehetőség szerint szakos végzettségű legyen, aki felel a
szabályszerűségért.

-

Írásbeli vizsgák általános szabályai:
A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet, a feladatlapot el kell látni az iskola
pecsétjével, fel kell tüntetni a tanuló nevét, a dátumot, a tantárgy megnevezését, az írásbeli
munkát a rajzokat kivéve tintával kell készíteni, a vizsgán használható íróeszközökről a
tanuló, egyéb segédeszközökről az iskola gondoskodik, a feladatlap megoldásának ideje
45 perc.
Egy vizsganapon 3 írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc szünetet kell biztosítani.
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-

Szóbeli vizsgák általános szabályai:
Egy napon 3 szóbeli vizsga tehető le, a vizsgázónak 10 perccel a vizsga előtt kell
megjelenni az intézményben. Tételt húz (legalább 10 tételből húzhat), felkészül (min. 30
perc a felkészülési idő), a felelet során használhatja a felkészülési idő alatt készített
jegyzeteit. A felelet max. 15 perc lehet. Két szóbeli felelet között 10 perc pihenő időt kell
biztosítani.

A tanulmányok alatti vizsgák követelményrendszere
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben)
szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve a szaktanárok
állapítják meg.
TANTÁRGY

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA

ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika/Hit-és erkölcstan
Környezetismeret
ének-zene

GYAKORLATI

vizuális kultúra

GYAKORLATI

testnevelés

GYAKORLATI
GYAKORLATI

technika, életvitel és gyakorlat
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

Idegen nyelvek

ÍRÁSBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

Etika/Hit-és erkölcstan
Történelem
SZÓBELI

Hon-és népismeret
Természetismeret/Természettudomány
Fizika

ÍRÁSBELI

Kémia

ÍRÁSBELI

Biológia

ÍRÁSBELI
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Földrajz
Ének-zene

GYAKORLATI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI

Testnevelés

GYAKORLATI

Technika, életvitel és

GYAKORLATI

gyakorlat/Technológia és tervezés
Informatika / Digitális kultúra

GYAKORLATI

A tanulók vizsgán elért teljesítményének értékelése a tantárgyak helyi tantervében rögzített
követelmények alapján, a helyi tantervben meghatározottak szerint történik.
Marján Miklós
intézményvezető

