A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
 Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni Minden
vizsga írásbeli, szóbeli, és/ vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai
programja alapján.
 A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának
elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg
illetékes kormányhivatal bízza meg. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának
elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért. A vizsga reggel nyolc óra előtt
nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
 Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a
feladatlapokat a vizsga után átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket
aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.
1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
o osztályozó vizsga
o javítóvizsga
o pótló vizsga
o szintfelmérő vizsga
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
o a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
o engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
o ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
o ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett e
rendeletben meghatározott értesítési kötelezettségének.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanév során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló
osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan
megtartott tanév végi osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.

3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.
A javító vizsga egy adott tanévben augusztus 21. és augusztus 31. között szervezhető. A
tanulót a vizsga eredményéről a vizsga napján tájékoztatni kell.
4. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
A vizsgázónak fel nem róható ok jogosságát az intézményvezető mérlegeli, és dönt a pótló
vizsga időpontjáról.
5. Az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított
szintfelmérő vizsgát kell tenni azon tanulóknak, akik a következő tanévtől emelt
óraszámban, emelt szinten kívánják tanulni az idegen nyelvet, a választott tantárgyat.
6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel közölni kell:
o osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
o javítóvizsga esetén a tanév végén
o szintfelmérő vizsga esetén az adott tanév elején
7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a
kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei,
illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi
tanterv életbelépésének megfelelően évente, felmenő rendszerben.
8. A tanulmányok alatti osztályozó- és javítóvizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli,
szóbeli és/vagy gyakorlati vizsgát tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Etika/hit és erkölcstan
Környezetismeret
Digitális kultúra
Egyéb tantárgyak a
tantárgy jellegétől
függően

Magyar nyelv
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Idegen nyelvek
Matematika
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Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Digitális kultúra
Dráma és színház
Hon és népismeret
Gazdasági és pénzügyi
kultúra
Egyéb tantárgyak a
tantárgy jellegétől
függően

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

gyakorlati

gyakorlati

A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb szabályai
A vizsgabizottság
A vizsgabizottság minimum három főből áll:
 elnök
 kérdező tanár
 ellenőrző tanár
Az elnök
 felel a szabályok betartásáért,
 ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,
 s ha kell, szavazást rendel el.
A kérdező tanár
 csak megfelelő szakos tanári, illetve tanító végzettségű lehet,
 lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte.
Az ellenőrző tanár -lehetőség szerint szakos tanár legyen.
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. Az írásbeli és szóbeli vizsga előtt a
vizsgázónak tíz perccel korábban kötelező megjelennie.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem
a Pedagógiai programban meghatározott követelményeket kér számon, vagy a vizsgáztatás
során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan
befolyásolta.
Az írásbeli vizsgák általános szabályai
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
vizsgatárgyanként a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 68. § (2) bekezdése alapján hatvan
perc.
Egy vizsganapon egy tanuló vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani.
A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell
biztosítani.
 A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet.






A feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a
tantárgy megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot.
A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása
alapján a tanuló hozza magával.

Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár ezt jegyzőkönyvben
rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak.
Az írásbeli vizsga javítása
 a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot e pedagógiai
programban meghatározott értékelési szempontok figyelembevételével
A szóbeli vizsgák általános szabályai
A szóbeli feleletet megelőzően minden vizsgázónak tantárgyanként legalább húsz perc
felkészülési időt kell biztosítani.
Egy-egy tantárgyból egy tanuló esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet
hosszabb.
 A szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó
segédeszközökkel készül az önálló feleletre.
 A felkészülési idő legalább harminc perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési
idő.
 A felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja.
 A felelet maximum tizenöt percig tarthat.
 Ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy
alkalommal póttételt húzhat.
 Két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti,
jegyzőkönyvet készít, és a vizsgabizottság dönt a szóbeli eredményéről. Szabálytalanság esetén
a vizsgabizottság elnöke értesíti az intézményvezetőt, aki az előírások alapján dönt.

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó külön szabályok
A tanulmányok alatti vizsgán a szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésre, az
intézményvezető engedélye alapján a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő vizsgázót megilletik a vizsga során mindazon mentességek,
kedvezmények, melyeket a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.

