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A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása,






akinek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján a jogszabályok
és az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni, ezért a nevelőtestület
határozatával osztályozóvizsgára utasít (pl. magántanuló, mulasztás miatt nem osztályozható,
stb.),
aki a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással)
szeretné a követelményeket teljesíteni, ezért osztályozó vizsgára jelentkezik,
aki számára az igazgató különbözeti vizsgát ír elő,
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít

A tanulmányok alatti vizsgák fajtái és vizsgarészei
Osztályozó vizsga:
Oszt Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőzően, ha





hiányzásának mértéke eléri a 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák
több mint 30 %-át és emiatt nem osztályozható,
felmentést kapott – kérelmére – a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól
sajátos helyzete miatt,
engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az
iskola helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be.

Javítóvizsga:
Ha a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kap, a nevelőtestület határozata alapján
javítóvizsgát tehet.
Különbözeti vizsga:
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő
az iskola igazgatója a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből
kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az iskola a megkezdeni tervezett
évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a
sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyait, tartalmát, időpontját az igazgató határozza meg, a
határozatot írásban megküldi a tanulónak és szüleinek. A határozatról tájékoztatja az érintett
szaktanárokat.
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az
osztályozó/javító/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem
teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján
az igazgató jelöli ki.
Pótló vizsga:
A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a 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 minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy
gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az
adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a
vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.

A tanulmányok alatti vizsgák részei:
A tanulmányok alatti vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészeket tartalmazhatnak.
Az írásbeli vizsgarész a tantárgyak helyi tantervre épülő vizsgakövetelmények alapján
helyben elkészített vizsgadolgozat- feladatlap megoldásából, a szóbeli vizsgarész a
tantárgyak helyi tantervre épülő vizsgakövetelmények alapján helyben elkészített tételek
kifejtéséből vagy kifejtendő feladatok megoldásából áll. A gyakorlati vizsgarész gyakorlati
vizsgafeladatok végrehajtásából áll.
A vizsgarészek a munkaközösségek által meghatározott módon, tantárgyanként kerülnek
kidolgozásra.

A tanulmányok alatti vizsgák időpontja, a jelentkezés módja
Osztályozó vizsgák időpontja:




az első félév zárása előtt: január 1-2. hete
tanév vége előtt: június első hete
augusztus utolsó hete.

Javítóvizsgák időpontja:


augusztus utolsó hete.

Különbözeti vizsgák időpontja:



az első félév zárása előtt: január 1-2. hete
augusztus utolsó hete

A vizsgák időpontjait az iskola éves munkaterve tartalmazza, ettől eltérő időpontot – írásos
kérelemre – az igazgató engedélyezhet.
A vizsgákra jelentkezés módja:



Ha a vizsgát a tanuló kéri, a vizsgákra írásban kell jelentkezni, legkésőbb a vizsgát
megelőző 30. napig.
Az igazgató vagy a nevelőtestület által előírt különbözeti, osztályozó/javítóvizsgákra
nem kell jelentkezést benyújtani.

A vizsga tartalma





Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott
tantárgyának az iskola pedagógiai programjában rögzített követelményrendszerével.
Az osztályozó és a javítóvizsgán az adott tanév helyi tantervben előírt törzsanyaga
kérhető számon.
Az egyes tantárgyakból a vizsga összetevőinek, a témaköröknek súlyozását az
érintett munkaközösségek határozzák meg.
A vizsga tartalmának megfelelő témaköröket a tanulónak a felkészüléshez írásban ki
kell adni.

A sajátos nevelési igényű tanulókra, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő vizsgázókra vonatkozó szabályok
A tanulmányok alatti vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek,
kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény
alapján kapott. A mentességről, kedvezményekről az igazgató határozatot hoz, melyről a
tanulót/szülőt és a vizsgabizottságot értesíti.
A vizsgázó kérésére, a szakértői javaslat figyelembe vételével az igazgató engedélyezheti:





az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő legfeljebb harminc
perccel történő meghosszabbítását,
szóbeli vizsgán a húsz perc gondolkodási idő legfeljebb tíz perccel való
megnövelését,
az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használatát,
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga, vagy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga
letételét.

Ha a vizsgázónak a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 68. § (4) bekezdése alapján
engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és
szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a
tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a
második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a
vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön
helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc
percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár
felolvassa.

Független vizsgabizottság előtti vizsga
A tanulmányok alatti vizsgát az iskolában, illetve rendeletben meghatározottak szerint
független vizsgabizottság előtt is lehet tenni. A tanulónak joga van ahhoz, hogy tudásáról
független vizsgabizottság előtt adjon számot, tehát kérheti, hogy év végi osztályzatát az
iskolán kívül a független vizsgabizottság állapítsa meg.
A kérelmezés eljárásrendje:
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a Kormányhivatal
Oktatási Főosztálya által kijelölt intézmény szervezi.
A tanuló – kiskorú tanuló szülője aláírásával –



a félévi, illetve év végi osztályzat megállapítására a félév, illetve a szorgalmi idő
utolsó napját megelőző harmincadik napig,
ha mulasztás miatt nem osztályozható - és részére a nevelőtestület engedélyezte az
osztályozó vizsgát - az engedély megadását követő három napon belül 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.

Az igazgató a kérelemről tájékoztatja a Kormányhivatal Oktatási Főosztályát, amely írásban
értesíti a tanulót vagy a szülőt és a tanuló iskolájának igazgatóját a vizsga helyéről és idejéről.
A tanuló a tantárgy(ak) jellegétől függően - a tantervi előírások alapján - tesz csak írásbeli,
írásbeli és szóbeli vagy csak szóbeli vizsgát, illetve gyakorlati vizsgát. A vizsga részeit az
iskola nevelőtestülete határozza meg. A vizsga végén a bizottság értékeli a tanuló
teljesítményét és megállapítja a végleges osztályzato(ka)t.
A független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, aki abban az iskolában tanít,
amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
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 iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

A vizsgák szervezésének, lebonyolításának általános szabályai
Az igazgató feladatai
Az igazgató felel a vizsga törvényes előkészítéséért és a zavartalan lebonyolítás feltételeinek
megteremtéséért.
Az előkészítés feladatai:






a jelentkezések összegyűjtése,
döntés a jelentkezésekről és mentesítésekről, a döntés határozatba foglalása,
a vizsgarend kialakítása, helyszínek, időpontok kijelölése, bizottságok megbízása,
a vizsgafeladatok, vizsgatételek elkészíttetése a követelmények alapján,
a vizsga körülményeinek, feltételeinek biztosítása a zavartalan lebonyolítás
érdekében.

A vizsgabizottság
A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Ha a vizsgát az
iskola szervezi, a vizsgabizottság az iskola pedagógusaiból áll, elnökét és tagjait – kérdező
tanár, ellenőrző tanár – az igazgató bízza meg.
A vizsgabizottság elnökének feladatai



felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes
működéséért,
meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg
teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén
kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,





vezeti a szóbeli vizsgákat és – szükség esetén – a vizsgabizottság értekezleteit
átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a
vizsga iratait,
véleményeltérés esetén szavazást rendel el.

Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja.
A vizsgabizottság tagjainak feladatai
A kérdező tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet.
Feladatai a vizsga előkészítése során:




elkészíti és a felkészüléshez a tanulóknak átadja a vizsga témaköreinek listáját,
elkészíti az írásbeli feladatsort, a szóbeli tételsort és annak értékelőlapját,
valamint az értékelési-pontozási útmutatót, melyeket az igazgatónak átad (A
feladatsort és a tételsort titkosan kell kezelni.)
a vizsgázók írásbeli dolgozatait a vizsgát követően, a szóbeli vizsga előtt kijavítja
és értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.

A szóbeli/gyakorlati vizsga során:





kérdésekkel segíti a vizsgázót a tétel kifejtésében,
a részpontszámokat rávezeti a vizsgarész értékelő lapjára,
gondoskodik az egyes tantárgyak vizsgáihoz szükséges segédeszközökről,
közreműködik a szóbeli vizsga rendjének megtartásában.

Az ellenőrző tanár feladatai:




Az igazgató jelöli ki a munkaközösség tagjai közül.
Kontroll szerepet tölt be a vizsga során.
Közreműködik az írásbeli dolgozat pontszámának véglegesítésében, a szóbeli tétellel
kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, javaslatot tesz a vizsgázó
teljesítményének értékelésére.

A vizsgarészek lebonyolítása
Az írásbeli vizsga szabályai









Egy napon egy tanulónak maximum három írásbeli vizsga szervezhető, a vizsgák
között legalább 10 perc pihenőt kell biztosítani. Az írásbeli feladatsort egy adott
évfolyam összes tanulójának azonos időpontban kell megírnia. Ha a tanuló neki fel
nem róható okból nem tud részt venni a javítóvizsgán a kijelölt napon, akkor új
feladatsort kell számára készíteni.
A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles
kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.
A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a
jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti
az írásbeli tételeket/kiosztja a feladatlapokat.
A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.
Az írásbeli vizsgán csak az iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon,
tétellapokon lehet dolgozni.
A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell
elkészíteni.







Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges
segédeszközökről az iskola gondoskodik; azokat a vizsgázók egymás között nem
cserélhetik.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett
feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot,
jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.
A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális
idő vizsgatantárgyanként harminc perc, magyar nyelv és irodalom vizsgatantárgy
esetén negyvenöt perc, a 7-8. évfolyamon hatvan perc. Ha az írásbeli vizsgát
bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell
növelni.

A szóbeli vizsga szabályai
















Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli
vizsga.
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén,
mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő
feladatot, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes
tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a kérdező tanár
gondoskodik.
A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a
vizsgabizottság tagjaitól vagy a kérdező tanártól kaphat segítséget.
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem
segíthetik.
Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább tíz perc gondolkodási időt kell
biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de
gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tíz percnél nem lehet több. A
vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel,
ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel
kifejtésében elakadt. A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel
kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a
rendelkezésére álló idő letelt.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy
alkalommal póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére. A póttételből való
felkészülési idő és felet-idő is minimálisan tíz perc.
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás
előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a
vizsgahelyiséget elhagyhatja.

Gyakorlati vizsgarész (informatika, testnevelés)






A vizsgázót előzetesen tájékoztatni kell a gyakorlati vizsga tartalmáról és rendjéről.
A gyakorlati vizsgarész vizsgafeladatait pontozással kell értékelni.
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára,
amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga
befejezését követően a vizsgáztató tanár által javítható formában kell elkészíteni (pl.
számítástechnikai program).
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben
meghatározott idő áll rendelkezésre. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének
ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő
feladatok szerinti megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat



rendelkezéseket.
Testnevelés tantárgyból: A vizsga egy részből áll: gyakorlati vizsga. A vizsgán az
adott tanév törzsanyaga kérhető számon. A témakörök súlyozását a testnevelés
munkaközösség határozza meg.

Gyakorlati feladatsor
A gyakorlati feladatsort és az értékelési-pontozási útmutatót az igazgató által a
vizsgáztatással megbízott szaktanár állítja össze és juttatja el a vizsgázó számára a vizsga
előtt. A feladatsort és a pontozási útmutatót a munkaközösség-vezető és/vagy az igazgató
hagyja jóvá, aláírásával látja el.
Gyakorlati vizsga lebonyolítása
A gyakorlati vizsga maximum negyvenöt perc, a 7-8. évfolyamon 60 perc időtartamú lehet.
A vizsga hosszát a feladatsor ismeretében a munkaközösség-vezető határozza meg.
Értékelés:
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Matematika
Fizika
Informatika
Angol nyelv
Német nyelv
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Természetismeret
Vizuális kultúra (rajz)
Technika, életvitel és gyakorlat
Ének-zene
Hon- és népismeret
Hit és erkölcstan
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Testnevelés és sport

általános iskola (%- értékelés)

86-100% jeles
70-84% jó
55-69% közepes
40-54% elégséges
0-39% elégtelen

Vizsgarészek felsorolása:
Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett alsó tagozatos tanuló az alábbi tantárgyakból
köteles osztályozó vizsgát tenni (45 perc):






magyar nyelv és irodalom, írásbeli és szóbeli vizsga,
matematika, írásbeli és szóbeli vizsga,
idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
környezetismeret, szóbeli vizsga,
hittan, szóbeli vizsga.

Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos, 5 – 6. évfolyamos tanuló az
alábbi tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni (45 perc):









irodalom, szóbeli és írásbeli vizsga,
magyar nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
matematika, szóbeli és írásbeli vizsga,
idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
történelem, szóbeli vizsga,
természetismeret, szóbeli vizsga,
informatika, szóbeli és gyakorlati vizsga,
hittan, szóbeli vizsga.

Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos, 7 – 8. évfolyamos tanuló az
alábbi tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni (60 perc):












irodalom, szóbeli és írásbeli vizsga,
magyar nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
matematika, szóbeli és írásbeli vizsga,
idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
történelem, szóbeli vizsga,
fizika, szóbeli vizsga,
kémia, szóbeli vizsga,
biológia, szóbeli vizsga,
földrajz, szóbeli vizsga
informatika, szóbeli és gyakorlati vizsga,
hittan, szóbeli vizsga.

Szabálytalanságok kezelése
Ha a vizsgáztató tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját, ráírja,
hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak,
aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató tanár a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést
írásban jelenti az igazgatónak.
Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság
elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan tényt, adatot,
információt, esemény leírását, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A
jegyzőkönyvet a vizsgáztató tanár, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a
jegyzőkönyvre rávezetheti.

Ha a vizsgáztató tanár a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem
engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az
igazgatót.
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik – a
vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – tanárból álló háromtagú bizottság a cselekmény
súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja:



a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,
az adott vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság
elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság
elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt
megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
A tanulmányok alatti vizsga iratai és kezelésük
A vizsga jegyzőkönyve
A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállítani.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 104. § alapján a jegyzőkönyvön fel kell tüntetni:









a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét,
a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét, lakcímét,
a vizsgatárgy megnevezését,
az írásbeli vizsga időpontját, értékelését,
a szóbeli és/vagy gyakorlati vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a
kérdező tanár aláírását,
a végleges osztályzatot,
a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét,
az elnök és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását.

Több évfolyam több tantárgyi követelményének teljesítése:
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 valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott
évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.
Záradék szövege: „Osztályozó vizsgát tett.”

Jogorvoslat
A tanulmányok alatti vizsgákkal összefüggésben hozott döntésekkel szemben a tanuló, illetve a kiskorú
tanuló esetében a szülő a jogorvoslathoz való alkotmányos jogát érvényesítheti.
A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos döntések, illetve azok elmulasztása ellen az eljárást
megindító kérelem a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül
nyújtható be az iskolához, mint elsőfokon döntő szervhez. A felülbírálati kérelem és a törvényességi
kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával
kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 143. §)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

Iskolavezetés

Melléklet: jegyzőkönyv minta

Melléklet

Az iskola hosszú bélyegzője
OM azonosító

Osztályfok

Tantárgy megnevezése

Osztályozó vizsga jegyzőkönyv
Születési
A tanuló neve:
hely, idő

Tanulói azonosító

Anyja neve

Írásbeli/szóbeli vizsga
témái

Javasolt
érdemjegy,
szaktanár
aláírása

Születési idő

Időpont

Helyszín

Egyéb

Szóbeli vizsga kérdései

Javasolt
érdemjegy,
szaktanár
aláírása

Megjegyzés
A vizsgabizottság határozata

Budapest,……....év…....hó…..nap
szaktanár, vizsgabizottsági tag

vizsgabizottsági
tag

vizsgaelnök/igazgató,
PH

