Tanulmányok alatti vizsgák
(Pedagógiai Program)
Intézményünkben a következő tanulmányok alatti vizsgák (20/2012. EMMI
rendelet 24. fejezet) lehetnek:
Osztályozó vizsga
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához osztályozó
vizsgát kell tennie, ha


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



tanulmányait egyéni munkarend keretében folytatja,



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



egy tanítási évben igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladta a 250
tanórát, illetve,



egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet
mulasztott, emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a
nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsgát,



előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a
tanítása az Intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon
fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó időszak tananyagából kell az írásbeli
érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.

A tanítási év végén nem osztályozható tanuló nem tehet osztályozó vizsgát, csak
javítóvizsgát. Ha javítóvizsgája elégtelen, tanévet kell ismételnie.
Különbözeti vizsga
Iskolaváltoztatás,

vagy

külföldi

tanulmányok

magyarországi

folytatása

feltételeként írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Különbözeti
vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból, illetve, ha a tanult tantárgy heti
óraszáma kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő óraszám.

Javítóvizsga
A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha


tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,



a tanuló az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát az előírt határidőig nem
tette le, vagy elégtelen osztályzatot kapott.

Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető.
Ha az osztályozó, vagy különbözeti vizsgára a tanév közben kerül sor és a tanuló
elégtelen minősítést szerez, a vizsgát követő három hónapon belül javítóvizsga
időszakot kell kijelölni.
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit
egy tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell
állapítani.
Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan
marad távol, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát ugyanabban a vizsgaidőszakban
kell letenni.
Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási
feladatkörében eljáró oktatási hivatal által kijelölt intézmény szervezi.
A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó
napját

megelőző

harmincadik

napig

jelentheti

be,

ha

osztályzatának

megállapítására független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. Az
iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt
intézménynek.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét
követő tizenöt napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság
előtt tehessen.

Vizsgaidőszakok
A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.
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:


az elméleti tárgyakból írásbeli és/vagy szóbeli vizsga,



készségtárgyakból és informatikából gyakorlati és/vagy szóbeli vizsgarész
van.

Értékelés
TELJESÍTMÉNY

0-30%

31-50%

51-70%

71-85%

86-100%

ÉRDEMJEGY

elégtelen

elégséges

közepes

jó

jeles

A tanulmányok alatti vizsgák alapelvei
A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, ebből két fő az adott
szaktárgyat tanító pedagógus.
Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet.
Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon,
feladatlapokon lehet dolgozni.
A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő
vizsgatárgyanként legalább 60 perc.
Egy vizsgázó egy napon legfeljebb három vizsgatárgyból tehet szóbeli vizsgát.
Minden vizsgázónak vizsgatárgyanként 30 perc felkészülési időt kell biztosítani
szóbeli feleletét megelőzően.
Érettségi vizsga
A vizsga menetét és időpontját az érettségi vizsga vizsgaszabályzata (100/1997.
Kormányrendelet) határozza meg.

Iskolaváltás, felvételi eljárás
Az iskola a felvételi követelményeket a tanév rendjéről szóló rendelet által
meghatározott időben, a felvételi tájékoztatóban hozza nyilvánosságra.
Az iskola helyi tanterve biztosítja az iskolaváltást, a tanuló átvételét, szükség
esetén különbözeti vizsgával vagy évfolyamismétléssel.
A felvételről vagy átvételről, a felvett tanulók osztályba, vagy csoportba való
beosztásáról - a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével - az igazgató
dönt.
A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.
Az átvett tanuló előző iskolájában szerzett érdemjegyeit a helyi követelmények
figyelembe vételével a nevelőtestület elfogadhatja. Ezek a jegyek bekerülnek a
naplóba, akárcsak a tanítási év alatti hiányzások.
Felvételi eljárás
A gimnáziumunkba jelentkező diákok központi írásbeli felvételi vizsgát tesznek
magyar nyelv és irodalomból és matematikából, valamint szóbeli meghallgatáson
is részt vesznek.

