Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje

A vizsgaszabályzat célja
A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének
szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet ide vonatkozó paragrafusainak (64-72. §)
figyelembevételével.
Jelen vizsgaszabályzat vonatkozik az intézmény által szervezettanulmányok alatti
vizsgákra, azaz:
-

osztályozóvizsgákra
különbözeti vizsgákra
javítóvizsgákra
és pótló vizsgákra vonatkozik

A vizsga a vizsgázó számára díjtalan.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
-

aki osztályozóvizsgára jelentkezik
akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít
aki különbözeti vizsgára jelentkezik
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott
tantárgyból félévi vagy év végi osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell
tennie, ha:
-

-

a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozóvizsgát tehet; (összesen 250 órát meghaladó hiányzás; az adott
tantárgyból, a hiányzás meghaladja az éves óraszám30%-át)
külföldi tartózkodás, egyéni tanrend illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte
számára az osztályozóvizsga letételét;
felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga
letételére kötelezték (pl. sportolók esetében testnevelés)
tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve
valamennyi tantárgyból az előírtnál rövidebb idő alatt tehet)
más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv)
vizsga letételére kötelezték
a tanórákon nem tanult tantárgyból, de az iskola helyi tantervében szereplő tantárgyból
osztályozóvizsga letételére jelentkezett.

Az osztályozóvizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni:
Osztályozóvizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: aktuális tanév munkatervében megjelölt
időpontban. Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga pontos időpontjáról a
vizsgázó, illetőleg a szül ő minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap.
Egy vizsgaidőszakban általában legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozóvizsga.
Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben; igazgatói engedéllyel lehet
vizsgázni.
Az osztályozóvizsga letételét az igazgató engedélyezi.
Abból a tantárgyból, mely az iskola pedagógiai programjában nem szerepel, igazgatói
engedéllyel más iskolában, vendégtanulói jogviszonyban lehet osztályozóvizsgát tenni.
(A vendégtanulói jogviszonyt a fogadó intézmény igazgatója létesíti a tanulóval.) Ez esetben
az osztályozóvizsgákra a fogadó intézmény vizsgaszabályzatának rendelkezései vonatkoznak.
Vendégtanulói jogviszonyban iskolánkban vizsgázó tanuló vizsgáira e vizsgaszabályzat
vonatkozik.
Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az engedélyt az
igazgató adja.
Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak a másik iskolából, osztályból vagy csoportból
történő átvétel esetén, ha az évfolyamát megelőző tanév végén nem kapott osztályzatot vagy
szöveges értékelést olyan tantárgyból, amely számára a választott osztályban vagy csoportban
kötelező tantárgy lesz, vagy a más oktatási formát folytató iskolából, csoportból érkezik.
További részletek és szabályozások az iskola Pedagógiai Programjában találhatóak.

