
 

 

Tanulmányok alatti vizsgák rendje, az osztályozó vizsgakövetelményei 

Az értékelés rendje: 

 A tanulónak osztályozóvizsgát 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 független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 A más intézményből felvett tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, ha az adott 

tantárgya(ka)t az előző iskolájában nem tanulta, vagy az adott tantárgy(ak)ból lényeges, a 

továbbhaladáshoz szükséges témaköröket még nem tanulta.   

 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 

-  ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott; 

- osztályozóvizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül távozik. 

 Helyi vizsgák 

Iskolánk a mindenkori nyolcadik osztályos tanulóink teljesítményének ellenőrzése és 

értékelése céljából a tanév végén matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv 

tantárgyakból szummatív vizsgát alkalmaz. 

- A vizsga tartalmi követelményeit a helyi tantervekben rögzített követelmények 

alapján a szaktanárok állítják össze, a munkaközösség-vezetők jóváhagyásával. 



- A vizsgák formáját (írásbeli, szóbeli) a szaktanárok javaslata alapján, a 

munkaközösség-vezetők hagyják jóvá és a nevelőtestület fogadja el. 

- Valamennyi tantárgy tekintetében tantárgyi vizsgaszabályzat készül, amelyet a 

munkaközösségek tanév elején felülvizsgálhatnak, és változtatásra 

felterjeszthetik. 

- A vizsgák időpontját a tanév munkatervében tervezzük.   

Követelményrendszer: 

 A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit az iskola határozza meg, az osztályozóvizsga 

követelményeit a házirendben szabályozza. 

 A követelményrendszert 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. 

 Magántanulót készségtárgyakból nem kell vizsgáztatni.   

Eljárásrend: 

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 Osztályozó vizsgát az iskola a tanév során bármikor szervezhet. 

 Javítóvizsgák letételére aug.15-aug. 31. között jelöl ki az iskola időpontot. 

 A tanulmányok alatti vizsgák időpontjáról írásban kell az értesítést megküldeni. 

 Az osztályozó- és javítóvizsga anyagát bizonyítvány osztáskor a tanulónak írásban át kell 

adni. 

 Magántanulónak az aktuális tanév elején kell kijelölni a számonkérés anyagát. 

 Magántanuló szülőjét az osztályozó vizsga előtt írásban kell kiértesíteni a vizsga 

időpontjáról. 

 Az igazgató felel a vizsgák jogszerű előkészítéséért, és a zavartalan lebonyolítás 

feltételeinek megteremtéséért. 



 A vizsgabizottságot az iskola igazgatója jelöli ki és bízza a meg feladat ellátásával.  

 A vizsgabizottság háromtagú. Iskolában megtartott vizsga esetén az iskola pedagógusai. 

 A vizsgabizottságnak lehetőség szerint legalább két olyan tagja legyen, aki a végzettsége 

alapján jogosult annak a tárgynak a tanítására, amelyikből a tanuló vizsgázik.   

 A független vizsgabizottság elnökét és tagjait a kormányhivatal kéri fel. A vizsgabizottság 

tagjai nem lehetnek annak az iskolának a pedagógusai, amelyikkel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. 

 A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért. 

 Kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat taníthatja. 

 


