A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 64-73.§ rendelkezik.
Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés.
A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által szervezett független
vizsgabizottság előtt lehet tenni.
A tanulmányok alatti intézményi vizsgák típusai
Osztályozó vizsga
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, ha
- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól
- tanulmányait magántanulóként folytatja,
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
- az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 tanóránál többet
mulasztott és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető
- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott és emiatt a tanuló
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető
- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és
emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető,
- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az iskola helyi
tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek tananyagából
kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.
Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére
is engedélyt kap a tanuló. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.

Szervezése:
-

osztályozó vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban:
őszi vizsgaidőszak,
félévi vizsgaidőszak,
tavaszi vizsgaidőszak,
tanév végi vizsgaidőszak.

Az osztályozó vizsgákra való jelentkezés:
-

módja: írásban, az intézményi jelentkezési lapon

-

határideje: a vizsgaidőszak kezdete előtt egy hónappal (az aktuális évi kezdő és záró időpontokat a
honlapon megjelentetni) + a tanév rendjébe beírni

Évközi vizsga

-

a magántanulók számára szervezhető

-

tartalma a két vizsgaidőszak közötti időtartam tananyagát öleli fel

-

eredménye beszámítható az osztályozó vizsga eredményébe

Szervezése:
-

osztályozó vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban:

-

őszi vizsgaidőszak,

-

tavaszi vizsgaidőszak,

Különbözeti vizsga
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az iskola a
különbözeti vizsga letételét. Különbözeti vizsgát kell tenni azokból a tantárgyakból, amelyeket a tanuló nem
az iskola Helyi tanterve szerint folytatta tanulmányait. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának
meghatározása során mindig egyedileg kell az iskola vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló
ügyében.
Szervezése:
-

különbözeti vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban:
őszi vizsgaidőszak,
félévi vizsgaidőszak,
tavaszi vizsgaidőszak,
tanév végi vizsgaidőszak,
nyári vizsgaidőszak (javítóvizsgák idején).

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató engedélyezheti, hogy az előre meghatározott
időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Javítóvizsga
A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha
- tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
- a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem
fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le,
- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.
Szervezése:
Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető.
A javítóvizsga pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az intézmény
honlapján.
A szaktanár az elégtelen osztályzat közlése után a tanulónak megadja a vizsga témaköreit a Helyi tanterv és
érettségi követelmények figyelembe vételével.
Ha a szabályosan megtartott javítóvizsgája elégtelen, tanévet kell ismételnie.
Ha az osztályozó vagy különbözeti vizsgára a tanév közben kerül sor, s a tanuló elégtelen minősítést szerez, a
vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga időszakot kijelölni.
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti,
osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi
követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni.
Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a
törzslapján fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi
bizonyítványba be kell írni záradék formájában.
Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, illetve indokoltan
megszakítja a vizsgát, pótló vizsgát tehet.
A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt
vizsgarészekből kell tenni.

A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az intézmény
honlapján.

A tanulmányok alatti intézményi vizsgákkal kapcsolatos általános szabályok
Az iskolában a vizsgák az igazgató által megbízott szaktanárokból álló vizsgabizottság – három fő - előtt
zajlanak. A vizsgabizottság elnöke felügyeli a vizsga rendjének betartását. A vizsgabizottság egyik tagja lehet
a tanulót tanító szaktanár. A vizsgabizottság tagjai külön értékelik a vizsgázó teljesítményét, majd közösen
döntenek az adható érdemjegyről.
A vizsgák írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati vizsgarészekből állhatnak.
Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tartalmazza.
Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 90 perc.
Egy napon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között pihenőidővel (5-10 perc).
Az írásbeliről jegyzőkönyv készül a megfelelően kialakított ülésrenddel, az esetleg előforduló rendkívüli
események, szabálytalanságok leírásával, a dolgozatokat beszedő felügyelőtanár aláírásával. A javító tanár
piros tollal javítja ki a dolgozatokat, rávezeti az eredményt és aláírja.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó alkalomhoz illő ruhában legalább 10 perccel a meghirdetett vizsgakezdés előtt
érkezik meg. A vizsgabizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz, kiválasztja a hozzá tartozó
segédeszközt, majd (az idegen nyelv kivételével) legalább 30 perc felkészülési idő után önállóan felel.
A szóbeli feleltetés időtartama nem lehet több 15 percnél.
Sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a szakértői
bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján
a) az írásbeli feladatok megválaszolásához szükséges időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni
b) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet
c) a szóbeli vizsgán a 30 perc gondolkodási időt 10 perccel megnövelheti
d) a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet.
A következő vizsgatárgy tételhúzása előtt a vizsgázónak legalább 15 perc pihenőideje van, ez alatt elhagyhatja
a vizsgatermet. Egy napon legfeljebb 3 tárgyból szóbelizik egy vizsgázó. A szóbeli felelet végén az elnök
rávezeti a javasolt értékelést a jegyzőkönyvre.

Ha a tanuló önhibáján kívül nem tud megjelenni a vizsgán és ezt hivatalosan igazolja, akkor írásban kérheti
az igazgatótól (az igazolást mellékelve), hogy másik napon vizsgázhasson.
A vizsgák eredményhirdetésére az írásbeli és szóbeli vizsgarészek javítása és értékelése után kerül sor. Ez
lehetőség szerint a vizsga napján történjen meg.

A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje
A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. A vizsgák részeit
és az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján az alábbiak szerint határozzuk meg:
Vizsga típusa
Tantárgy

Szóbeli

Írásbeli

Német nemzetiségi
nyelv

Tételsor (Cluster)
felkészülési idő 15 perc
vizsga 10 perc

szövegértés,
szövegalkotás,
nyelvtan 60 perc

Német nemzetiségi
irodalom

9-12. évfolyamon
Megadott tételsor
alapján.
Felkészülési idő 15 perc
Vizsga 10 perc

11-12. évfolyamon:
Német irodalmi esszé
megadott tételsor
alapján az érettségi
követelményrendszere
szerint.
(90 perc)

Magyar nyelv

7-9. évfolyam: a
gyakorlati írásbeli
feladatsor kifejtése
tanári kérdések alapján.
10-12. évfolyam: a
Helyi tanterv és az
érettségi vizsga
követelmények alapján
kiadott tételsor alapján.
A Helyi tanterv és az
érettségi vizsga
követelmények alapján
kiadott tételsor alapján.

gyakorlati írásbeli
feladatsor megoldása
(30 perc)

Magyar irodalom

Angol nyelv

Matematika

7-10. évfolyam: 11-12. évfolyam:
elemző fogalmazás az
érettségi vizsga
követelményei alapján
(90 perc)
X
X
(8-10 tétel) (15 perc)
(90 perc)
A 12. évfolyam osztályozó vizsgája az írásbeli és
szóbeli érettségi vizsgák követelményrendszerét
veszi alapul.
------X

Gyakorlati

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek
Erkölcstan/Hittan
Etika
Nemzetiségi népismeret

Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma
Művészetek (vizuális
kultúra)

X (minimum 10
témakör)
Felkészülési idő 30 perc
Felelet: 10-15 perc

X (teszt)
X (teszt)
X

Az adott évfolyamon a
Helyi tanterv anyagából
összeállított tételsor.
(5-8 tétel)
X
X
X

X
X
X

X (minimum 10 témakör)
X
osztályozó, különbözeti
vizsga esetén: prezentáció

X
javító vizsga esetén: teszt

A portfólió egyeztetett
részeinek bemutatása

X
10 perc beszélgetés tanári
vezető kérdésekkel

Művészetek (mozgókép
és média)

Informatika

X (60 perc)
segédanyag: kétnyelvű
szótár, történelem atlasz

X
11-12. évfolyam:
feladatsor az éves
anyagból a Helyi tanterv
követelményei alapján

Megadott tematika
alapján 15 perces
vizsga.
(Csak a 10. évfolyamon)

Testnevelés és sport

Tánc

Az értékelés helyi rendje
Osztályozó és különbözeti vizsgák esetén, illetve ezek pótló vizsgájánál
40% - 0% =1
55% - 41% =2
70% - 56 % =3
85% - 71 % =4

X
Az adott tanév Helyi
tantervének
követelményei alapján.
(90 perc)
X
Az adott évfolyamon a
Helyi tanterv
követelményei alapján.
(45 perc)
X
Az adott évfolyam Helyi
tantervben megadott
tananyagából

100% - 86% =5
A teljesítményszázalékos értékelés kialakítása során az érettségi vizsga kritériumai alapján íratott
dolgozatoknál alkalmazhatók az érettségi vizsga értékelési szempontjai.

Javító vizsgánál, illetve ennek pótló vizsgájánál
0 - 49% - 1
50 - 84% - 2
85 -100% - 3
Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási feladatkörében eljáró
oktatási hivatal szervezi.
A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző
harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt
kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni.
Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik az
első félév, illetve a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül
kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a kérelmet hét napon belül
továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek.
Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgabizottság,
illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság
által adott, illetve a vendégtanulóként szerzett osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll.

Jelentkezési lap osztályozó vizsgára
Egy jelentkezési lapon egy tantárgyból egy vizsgára lehet jelentkezni! Név: Osztály: E-mail: Választott vizsgatantárgy:
Választott évfolyam: Választott vizsgaidőszak: augusztus április A vizsga indoka/oka: (előrehozott érettségi vizsga,
magántanulói

státusz,

mulasztások,

stb.)

Miskolc,

2013………………………………………………

……………………………………………….. …………………………………………… tanuló aláírása szülő aláírása
A vizsga időpontjáról e-mail-ben küldünk értesítést

