Az osztályozó vizsga szabályai
A tanulmányok alatti vizsgákat az igazgató szervezi a jogszabályban meghatározott
esetekben.
A vizsgák idejéről, beosztásáról, a vizsga részeiről, a számon kérendő tananyagról és az
eredményhirdetés időpontjáról a tanulót és a szülőt írásban kell értesíteni, legalább 10 nappal
a vizsga kezdő időpontja előtt.
A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel
érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az összesített
részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről.
Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene,
vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika.
Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a
halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna.
A tanulmányok alatti vizsgák:
évközi vizsga,
osztályozó vizsga,
javító vizsga,
különbözeti vizsga.
A tanulmányok alatti vizsgák ideje:
 évközi vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban:
őszi vizsgaidőszak,
félévi vizsgaidőszak,
tavaszi vizsgaidőszak,
év végi vizsgaidőszak.
 osztályozó vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban:
őszi vizsgaidőszak,
félévi vizsgaidőszak,
tavaszi vizsgaidőszak,
é végi vizsgaidőszak
 halasztott osztályozóvizsgák: nyári vizsgaidőszak

 különbözeti vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban:
őszi vizsgaidőszak,
félévi vizsgaidőszak,
tavaszi vizsgaidőszak,
év végi vizsgaidőszak,
nyári vizsgaidőszak.
 javító vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott időpontban, általában a
nyári vizsgaidőszakban.
A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott –
közzétételre kerül az intézmény honlapján.
A vizsgákra való jelentkezés:
 módja: írásban, az intézményi jelentkezési lapon
 határideje: a vizsgaidőszak kezdete előtt egy hónappal
A vizsgák vizsgarészei:
 írásbeli és/vagy
 szóbeli és/vagy
 gyakorlati.
Évközi vizsgák:
 a magántanulók számára szervezhető
 tartalma a két vizsgaidőszak közötti időtartam tananyagát öleli fel
 eredménye beszámítható az osztályozó vizsga eredményébe
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak amennyiben:
- az igazgató felmentette a tanórai foglalkozások látogatása alól –
magántanulói jogviszony esetén
- többet mulasztott 250 óránál és a nevelőtestület hozzájárul a vizsga
letételéhez
- hiányzásai miatt egy tantárgyból 30%-nál többet mulasztott és a
nevelőtestület engedélyezi a vizsga letételét
- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból
- más iskolából való átvételnél az igazgató előírta

- független vizsgabizottság előtti vizsga esetén.
Az osztályozó vizsga a tanuló írásbeli kérésére az igazgató engedélyével
szerveződhet.
Az osztályozó vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a
kerettantervek alapján készült a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv,
adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az osztályozó vizsga
eredménye év végi osztályzatnak minősül.
A magántanulók tanév végi minősítésüket osztályozó vizsgán szerzik meg, amely
eredményébe
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beszámíthatók.
A tanulmányaikat külföldön folytató tanulók a vele jogszabályban álló iskolába
visszatérve

kérheti

külföldi

tanulmányainak

beszámítását
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folytatásához. A beszámításról az iskola igazgatója dönt, és a tanulmányok
folytatásához osztályozó vizsgákat írhat elő azokból a tantárgyakból, amelyekből a
tanuló nem, vagy kevesebb óraszámban vagy eltérő tartalommal sajátította el a
tananyagot külföldi tanulmányai során.
Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak, amennyiben:
 más iskolából való átvételkor az igazgató előírja
 az intézményen belüli tagozati- osztály és csoportváltásnál az igazgató
előírja
 a külföldi tanulmányok beszámításakor az iskola igazgatója a
tanulmányok folytatását különbözeti vizsgák letételéhez köti
A különbözeti vizsgák tantárgyi követelményei megegyeznek a kerettantervek
alapján készült helyi tantervek közötti tartalmi követelmények különbségeivel.
Javító vizsgát kell tennie a tanulónak, amennyiben:
 tanév végén az adott tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
 távol maradt vagy nem fejezte be az előírt időpontig az osztályozó vagy a
különbözeti vizsgáját.
A javító vizsgán kapott osztályzat tanév végi osztályzatnak minősül.
Nem léphet magasabb évfolyamba az a tanuló, aki valamely tantárgyból a tanév
végén elégtelen osztályzatot kapott.

Szóbeli felvételi vizsga követelményei:
 A középiskolánkba jelentkező tanulók számára szervezett vizsgák kötelező
jellegűek:


központi írásbeli felvételi vizsga: magyar nyelv – szövegértésből,
matematikából




iskolai szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli felvételi vizsga követelményei:


magyar nyelvű szóbeli vizsgát minden jelentkező 8. osztályos
tanulónak tennie kell, mely egy az iskola által kijelölt szépirodalmi mű
alapos ismeretére épül.



angol nyelvű szóbeli vizsgát a gimnáziumi és a szakközépiskolai
osztályba jelentkezőknek kell tenniük. A vizsga témakörei minden
tanév elején nyilvánosságra kerülnek az intézményi tájékoztatóban és
az intézményi honlapon.



német nyelvű szóbeli vizsgát a gimnáziumi osztályba jelentkezőknek
kell tenniük. A szóbeli vizsga témakörei minden tanév elején
nyilvánosságra kerülnek az intézményi tájékoztatóban és honlapon.



szituációs gyakorlatokon a magyar-francia két tanítási nyelvű
osztályba jelentkező tanulóknak kell részt venniük.

