TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE, AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
• az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
• az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeknek egy tanévben az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget;
• tankötelezettségét magántanulóként teljesíti;
• egy tanítási évben a jogszabályokban előírtaknál többet mulasztott, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet;
• a tanuló félévi, év végi osztályzatának megállapításához – saját kérelmére –
független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.
Különbözeti vizsgát kell tennie a más intézményből felvett tanulónak, ha
• az adott tantárgya(ka)t az előző iskolájában nem tanulta, vagy
• az adott tantárgy(ak)ból lényeges, a továbbhaladáshoz szükséges témaköröket még
nem tanult.
A tanuló pótló vizsgát tehet, ha
• a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsga
befejezése előtt engedéllyel távozik.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha
• a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott
• osztályozóvizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról
engedély nélkül távozik
Követelményrendszer
•
•
•
•
•
•

A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit, az iskola helyi tantervében az adott
tantárgy tantervi követelményei szabályozzák.
Az osztályozó vizsga, különbözeti vizsga követelményeit a tantervi követelmények
alapján kell összeállítani.
A javító vizsga követelményeit a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismeretek
alapján, azaz a minimum szint szerint kell meghatározni.
A tantárgy jellegétől függően a vizsga lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati vagy ezek
variációi.
Készségtárgyból elsősorban gyakorlati számonkérést kell előtérbe helyezni.
Magántanuló készségtárgyak értékelése alól indokolt esetben felmentést kaphat.
Eljárásrend
• A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
• Osztályozó vizsgát az iskola a tanév során bármikor szervezhet.
• Magántanuló osztályozó vizsgáját az első félév végét megelőző héten és a második
félév utolsó tanítási hetében szervezzük.
• Javítóvizsgák letételére augusztus 15.–augusztus 31. között jelöl ki az iskola
időpontot.
• Akit tanév végén utasítanak osztályozó vizsgára, annak augusztus 15. és augusztus
31. között jelöl ki az iskola időpontot a vizsga letételére.

•

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjáról a tanulónak, illetve a szülőnek írásban
kell az értesítést megküldeni.
• Az osztályozó- és javítóvizsga anyagát a bizonyítvány kiosztásakor a tanulónak
írásban át kell adni.
• A magántanulóknak az aktuális félév elején kell kijelölni a számonkérés anyagát.
• Az osztályozó vizsga tantárgyai lehetnek az alsó tagozaton:
• Matematika, magyar nyelv és irodalom (olvasás, írás, nyelvtan és fogalmazás a 3.
és 4. évfolyamon), környezetismeret, ének, rajz, testnevelés, technika és életvitel,
idegen nyelv a 4. évfolyamon
• Az osztályozó vizsga tantárgyai lehetnek a felső tagozaton:
• Matematika, magyar nyelv és irodalom történelem, természetismeret, (7-8.
évfolyamon helyette fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak), idegen nyelv,
informatika technika és életvitel, ének, rajz, testnevelés
• Az egyes tantárgyak konkrét követelményeit a mindenkori érvényes helyi tantervi
követelmények határozzák meg.
• A számonkérés formáit a munkaközösség véleményének kikérésével a tantárgyat
tanító szaktanár dönti el.

