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A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott
tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha
•

előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy
tanulmányi vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt osztályzatot.

•

a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet;

•

külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt a tagintézményvezető
engedélyezte számára az osztályozóvizsga letételét;

•

felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letételére
kötelezték (pl. sportolók esetében testnevelés)

•

tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve
valamennyi tantárgyból);

•

más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv) vizsga
letételére kötelezték

•

a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozóvizsga letételére engedélyt kapott.

Az osztályozó vizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni:
•

Osztályozó vizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: szeptemberben és áprilisban. A
tagintézmény-vezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga várható időpontjait a
tagintézmény-vezető jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő
minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap.

•

Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozó vizsga.

•

Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben; tagintézmény-vezetői
engedéllyel lehet vizsgázni.

•

Az osztályozó vizsga letételét az tagintézmény-vezető engedélyezi. Az osztályozóvizsgára
való jelentkezés kérelmét az áprilisi vizsgaidőszakra február 1-ig; a szeptemberi
időszakra pedig szeptember 5-ig kell beadni az iskola tagintézmény-vezetőjének
címezve.

•

Az osztályozóvizsga követelményeit a pedagógiai program helyi tanterve határozza
meg. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők.

•

Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.

•

Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól

•

A közismereti tárgyak mindegyikéből írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni. Kivételt
képeznek ez alól:
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informatika – gyakorlati vizsga
testnevelés – gyakorlati vizsga

•
•
•

Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként max. 60 perc. Egy
napon legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet tenni.

•

Ha a tanuló a vizsgán szabálytalanságot követ el (pl. meg nem engedett segédeszköz
használata) vagy a vizsga rendjét megzavarja (pl. társaitól kérdez) az iskola tagintézményvezetőjétől és két másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból
álló háromtagú bizottság a cselekményt kivizsgálja és súlyosságát mérlegeli és

•

o

a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek
nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán
nyújtott teljesítményt,

o

az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja,
vagy

o

amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy
eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a
vizsgázó teljesítményét.

A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A
vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.
Az elnöki teendőket a tagintézmény-vezető vagy megbízottja látja el. A vizsgán, az
elnökön és a kérdező tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell
lennie. A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot,
és – amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az
egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár
gondoskodik.
o

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell
biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően (kivétel idegen nyelv). A felkészülési idő
alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell
elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama
tizenöt percnél nem lehet több.

o

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem
segíthetik. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó
határozza meg.

o

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem
tudja folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a
vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.
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o

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek
fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel
kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel
kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során
akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre
álló idő eltelt.

o

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz
feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal
póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján
kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel
kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.

o

Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos
értékelést ad (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli).

o

Ha a vizsgázó azonos tantárgyból több évfolyam anyagából tesz vizsgát, a szóbeli
vizsgát évfolyamonként más-más napon kell lebonyolítani, min. 2
nap eltéréssel, és a felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli részére csak
akkor bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának
szóbeli részén megfelelt.



Az osztályozóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy
munkaközössége által elfogadott értékelési rendszere szerint történik.



Az osztályozóvizsga a vizsgázó számára díjtalan.



Az osztályozóvizsga nem ismételhető meg.



Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak 3 hónapon belül javítóvizsgát kell
tennie.



Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a törzslapba
és a bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni.



Az eredményhirdetésnek legkésőbb az utolsó vizsgát követő 2. napon meg kell történnie.

Amennyiben a tanuló a tanulmányai lerövidítését kéri egy adott tartárgyból, hogy
előrehozott érettségi vizsgát tehessen, a tagintézmény-vezető akkor engedélyezi a hátralévő
évfolyamokból az osztályozóvizsga letételét, ha a tanuló:
•

az adott tantárgyból a tanuló előző félévi és év végi eredménye legalább jó (4),

•

tanulmányi átlaga az előző tanév végén, illetve félévkor legalább 3,5 volt; nem bukott egy
tárgyból sem,
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•

a vizsga évében az adott tantárgy témazáró dolgozatainak eredménye minimum közepes,

•

az adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése,

•

magatartása legalább közepes (a jelentkezéskor és a vizsga megkezdésekor is),

•

egyéb esetekben a tagintézmény-vezető jogában áll dönteni.

•

Az osztályozóvizsga – ha a tanuló önként vállalja – lehetőség a tanulmányok
lerövidítésére, más tantárgy választására, illetve előrehozott érettségi letételére. Az
osztályozó vizsga többletmunkát kíván, és semmilyen körülmények között nem ad
felmentést más tantárgyak óráira való készülés alól.

Javítóvizsga szabályzata
Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén –legfeljebb három tantárgyból– elégtelen
osztályzatot kapott, vagy az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható
okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni:
•

A javítóvizsga helye az az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.

•

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola tagintézmény-vezetője által meghatározott időpontban,
az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.

•

A vizsga idejéről a tagintézmény-vezető a tanulót és annak szüleit írásban (pl. az iskola
faliújságán, és honlapján keresztül) értesíti.

•

A javítóvizsga követelményeiről a tanuló a vizsgára utalást követő egy héten belül
írásbeli tájékoztatást kap.

•

A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent.

•

A tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság
előtt.

•

A rendkívüli okból, tagintézmény-vezetői engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő
tanulónak részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában,
mulasztásait szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell
elbírálni. A javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja lesz,
sikertelen vizsga esetén az előző osztályt kell megismételnie.
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•

Igazolatlan meg nem jelenés a vizsgán, vagy szabálytalanság miatti eltiltás
osztályismétlést von maga után.

•

A javítóvizsgát az osztályozó vizsgára előírt módon kell lebonyolítani.

•

A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az
osztályfőnök írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt a tagintézmény-vezető
írja alá. Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó
vizsgát követő napon.

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet
módosítása
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet (a
továbbiakban: OM-rendelet) egyik változása, hogy a 3. §-a módosítása egyértelművé teszi a
történelematlasz érettségi vizsgán való használatát. Az új előírások szerint a 2017/2018. tanév
vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős
szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz
és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai
történelematlaszok is használhatóak.
A tanulmányi vizsgák szabályainak pontosítása
Időpont-módosítás csak írásbeli kérelemre
A miniszteri rendelet 65. §-ának (1) bekezdése határozza meg a tanulmányok alatti vizsgák
idejét, amely szerint a különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két
vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig
terjedő időszakban, osztályozó-, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát
megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát
az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára
történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. A 65. § most módosított (3) bekezdése alapján
az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság
előtti vizsga esetén az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője a vizsgázó –
kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő – írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a
vizsgázó a fentiek szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. Az új
elem, hogy a kérelmet írásban kell benyújtani, és azt kiskorú vizsgázó esetén a törvényes
képviselőnek kell aláírnia.
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Minden érettségi vonatkozású tantárgyból kötelező az írásbeli és a szóbeli vizsga is
A miniszteri rendelet 65. §-ának új (6) bekezdése előírja, hogy a középiskolában, olyan
tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján valamely
vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok
alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott
tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli
vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése. Ez azt jelenti, hogy minden,
érettségire jogosultságot adó vizsgatárgyból (például matematikából) kötelező az írásbeli és a
szóbeli vizsga megszervezése. Tekintettel arra, hogy a tanulmányok alatti vizsgákkal a
tanulmányi követelmények teljesítését kell igazolni egy teljes tanév anyagából, indokolt, hogy
a középiskolában azoknak a tantárgyaknak az esetében, amelyekből később érettségi vizsgát
tesz/tehet a tanuló, a tanulmányok alatti vizsgáknak – legalább formai szempontból – valós
követelményei legyenek. Miután a tanulmányi követelményeknek minden tantárgyból vannak
írásbeli és szóbeli összetevői, ezeket írásban, illetve szóban is szükséges számon kérni.
Miután a tanulmányok alatti vizsgákat kötelező a pedagógiai programban szabályozni, ezért
az új előírások a pedagógiai program módosítását igénylik. Amennyiben az iskolában a
jelenleg folyó tanévben elkezdik a módosítást, azt a nevelőtestület jóváhagyását követően
2018. szeptember 1-jétől vezethetik be a gyakorlatban, ezért a most hatályba lépett előírások
a folyamatban levő tanévet még nem érintik.
Az intézményünkben már 2016/2017-es tanévtől bevezetésre került a matematika
tantárgyból a szóbeli vizsga lehetősége is.
Az írásbeli vizsga időtartama
A miniszteri rendelet 68. §-ának módosított (2) bekezdése az egyes iskolatípusok szerint
differenciált időtartamot állapított meg az írásbeli vizsga esetében, amely szerint a vizsgázó
számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő tantárgyanként
általános iskolában és szakiskolában maximum, középiskolában minimum hatvan perc.
A felnőttoktatás tanulmányi vizsgái
A járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan 2017. január 1-jével módosultak a korábbi
felnőttoktatási előírások, amelyek célja a felnőttoktatásban tapasztalható, a tanulmányok
lerövidítésének lehetőségével történő visszaélések visszaszorítása volt a vizsgabiztos kötelező
részvételével. A miniszteri rendelet 143. § (11) bekezdésében található új előírás ugyanis
2017. január 1-jével kötelezővé tette a vizsgaszervező intézmény feladatellátási helye szerint
illetékes járási hivatal megbízottjának megfigyelőként történő részvételét a felnőttoktatásban
szervezett, az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelmények egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével összefüggő
osztályozóvizsgáin. A jogalkalmazási gyakorlat visszajelzései alapján további
részletszabályok kerültek a rendeletbe.
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Az iskola bejelentési kötelezettsége
A miniszteri rendelet 143. § módosított (11) bekezdése, valamint új (12)–(14) bekezdései
alapján ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi
követelmények egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével
összefüggő osztályozóvizsgát kíván tenni, az intézmény vezetőjének a vizsga megkezdése
előtt legalább harminc nappal
– a vizsgázói létszám,
– az évfolyamok feltüntetése, valamint
– a vizsgabeosztás megküldése mellett
– a megyeszékhely szerinti járási hivataltól vizsgabiztos kirendelését kell kérnie.
A vizsgabiztos kirendelése kötelező
A vizsgabiztost a megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője rendeli ki. Vizsgabiztosi
feladat ellátására megbízást az kaphat, aki az Oktatási Hivatal által vezetett Országos érettségi
vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel.
A vizsgabiztos eljárása
A vizsgabiztos megvizsgálja, hogy a vizsga előkészítése során és a vizsgákon betartották-e a
tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályokat. Feladatainak ellátása során a
vizsgabiztos
– részt vesz az érintett osztályozóvizsgák valamennyi vizsgarészén és
– az osztályozóvizsga előkészítésében,
– az osztályozóvizsgák során keletkezett valamennyi dokumentumba betekinthet,
– azokról másolatot kérhet, amely során
– az igazgató a vizsgabiztossal köteles együttműködni.
A vizsgabiztos megfigyeléseiről, megállapításairól két példányban jegyzőkönyvet köteles
készíteni. A vizsga befejezését követő nyolc napon belül a jegyzőkönyv egyik példányát el
kell juttatnia az őt megbízó megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetőjének, a másik
példányt pedig az intézmény vezetőjének.
A fenti, módosított szabályzatot a tantestület 2017. november ….elfogadta.

……………………………
Fördősné Rozmán Edina
tagintézmény-vezető
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