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9. Az osztályfőnöki órából az ODB szükség szerinti időt igényelhet, javaslatot tehet az 

osztályfőnöki órák tartalmára. 

10. Az ODB-n belül egy ember nem vállalhat egynél több tisztséget. 

11 Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) h) pontjában és a 

65.§ (1) bekezdésében leírtak szerint és ezek felhatalmazása alapján szervezi az iskola. Jelen 

dokumentum a helyi sajátosságokat szabályozza. 

11.1 Tanulmányok alatti vizsgák meghatározása, a vizsgákra jelentkezők 

körének meghatározása 

A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben a következők lehetnek: 

11.1.1 Osztályozó vizsga 

A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, 

ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 tanulmányait magántanulóként folytatja, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

 250 tanóránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az 

elméleti tanítási órák húsz százalékánál többet mulasztott, 

 egy adott tantárgyból az éves tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott. 

11.1.2 Különbözeti vizsga 

Iskolánkba a rendes felvételi eljárás lezárulta után érkező diákok különbözeti vizsgát tesznek, 

ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves óraszámainak 

összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő óraszám. Különbözeti vizsgát 

kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. 

11.1.3 Javítóvizsga 

A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha 
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 tanév végén elégtelen osztályzatot kapott 

 igazolatlanul távol maradt az osztályozó vagy különbözeti vizsgáról, 

 az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. Ebben az 

esetben a sikertelen osztályozó vagy különbözeti vizsgát követő vizsgaidőszakban 

kell javítóvizsgát tenni. 

11.1.4 Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, 

pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. 

Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni. 

11.1.5 Az előrehozott érettségihez előírt osztályzatok megszerzésének módja 

Az előrehozott érettségihez szükséges osztályzatokat a tanulók osztályozóvizsgán szerezhetik 

meg. Osztályozóvizsgát kell tenniük azon évfolyamok anyagából, amelyekre az iskola 

követelményeket állapított meg, és az előrehozott érettségire történő jelentkezéskor még nem 

rendelkezik a tanuló törzslapon szereplő és a bizonyítványba beírt osztályzattal. 

Az osztályozóvizsga letételét a tanulónak írásban kell kérnie az iskola igazgatójától legkésőbb 

az előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezés beadásával egyidőben. 

Előrehozott érettségi vizsga miatti osztályozóvizsga kérelmet csak azok a tanulók nyújthatnak 

be, akik az adott tárgyból a korábbi években nem szereztek „jó” osztályzatnál gyengébb év végi 

osztályzatot. 

Előrehozott érettségi vizsgára jelentkezni tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben 

a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését 

követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév 

május-júniusi vizsgaidőszakában lehet. 

A kérelmek elbírálását a szakterületért felelős igazgatóhelyettes a munkaközösség-vezető és a 

szaktanár együttesen végzi, melyet az igazgató hagy jóvá. 

11.2 Vizsgaidőszakok 

A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Pótló vizsga letételére 

az igazgató a tanév tetszőleges időszakában rendkívüli vizsgaidőszakot szervezhet. A rendes 

vizsgaidőszakokban bármelyik vizsgafajta letehető. A rendes vizsgaidőszakok a következők: 
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11.2.1 Őszi vizsgaidőszak 

Az aktuális tanév rendjében szereplő október-novemberi érettségi vizsga-időszak magyar nyelv 

és irodalom írásbeli vizsganapját megelőző második hét (öt tanítási nap). 

11.2.2 Félévi vizsgaidőszak 

Az aktuális munkaterv által meghatározott félévi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap, 

11.2.3 Tavaszi vizsgaidőszak 

Az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi érettségi vizsgaidőszakot megelőző hónap. 

11.2.4 Szorgalmi év végi vizsgaidőszak 

Az aktuális munkaterv által meghatározott év végi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap. 

11.2.5 Tanév végi vizsgaidőszak 

Augusztus hónap utolsó 10 munkanapja. 

A vizsgaidőszakok aktuális dátumait az aktuális tanévre az éves naptári tervben kell 

meghatározni. 

Tanulmányok alatti vizsga – a jelentkező körülményeinek mérlegelésével - igazgatói 

engedéllyel ettől eltérő időpontban is tehető. 

11.3 Jelentkezés tanulmányok alatti vizsgára 

Tanulmányok alatti vizsgára az aktuális vizsgaidőszakot megelőző 14. napig lehet jelentkezni 

a titkárságon kérhető kérelem (előrehozott érettségi miatti osztályozó vizsgák) és jelentkezési 

lap tanulmányok alatti vizsgára (egyéb vizsgák) elnevezésű nyomtatványok kitöltésével és 

határidőre történő leadásával. 

11.4 A vizsgák követelményei 

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre az osztály számára a 

tananyaghálóban részletezett tananyag. 
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11.5 A vizsgák részei és az értékelés rendje 

A vizsgák részeit és az értékelés rendjét az iskola érintett munkaközösségei az alábbiak szerint 

határozzák meg: 

11.5.1 Irodalom 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Mindkét 

vizsgarészben 50 pontot lehet elérni. A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy 

az írásbeli vizsgarészen legalább 35 százalékot elérjen. Az írásbelin 35 százalék alatt teljesítők 

elégtelen osztályzatot kapnak. 

11.5.2 Magyar nyelv 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga is írásbeli és szóbeli részből áll. Mindkét 

vizsgarészben 50 pontot lehet elérni. A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy 

az írásbeli vizsgarészen legalább 35 százalékot elérjen. Az írásbelin 35 százalék alatt teljesítők 

elégtelen osztályzatot kapnak. 

11.5.3 Történelem 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga két 

részből áll, egy tesztes feladatsor és egy esszé. A hangsúly a kompetenciákon van (források, 

képek elemzése, fogalmak, történelmi személyiségek, topográfia, alapvető évszámok). A 

szóbeli tételsor a tananyag témaköreiből készül. A szóbeli vizsgán történelem atlasz 

használható. Az írásbelin 90, a szóbelin 60 pont érhető el. Mindkét vizsgarészen legalább 35%-

os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen. Amennyiben a tanuló a 

szóbeli feleletéhez hozzá sem kezd, sikeres írásbelije ellenére elégséges osztályzatot nem 

kaphat. 

11.5.4 Idegen nyelv 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 

teszt típusú feladatot kell megoldani, amely lexikai és nyelvtani jellegű gyakorlatokat tartalmaz 

az adott szintnek és időszaknak megfelelően, valamint levél és/vagy fogalmazás írása. A 

vizsgarészen 80 pont érhető el. A szóbeli vizsga két részből áll: társalgás a kérdező tanárral az 

arra az évfolyamra, csoportra előírt témaköröknek megfelelően, valamint egy képleírás. A 

szóbeli vizsgarészen mindkét részre 10 pont adható. 



 

18. oldal 

 

Módosítási 

állapot 1  

Hatálybalépés 

2019.09.01. 

11.5.5 Matematika 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, Az írásbeli vizsgán 

100 pont, a szóbeli vizsgán 50 pont érhető el. Szóbeli vizsgát akkor tehet a vizsgázó, ha az 

írásbeli vizsgán az elérhető 100 pontból legalább 20 pontot elért, de nem kapott 35 pontot. Ha 

szóbeli vizsgára is sor kerül, össze kell adni a két vizsgarész pontszámát, és az összeadott 

pontokra kell alkalmazni az értékelési skálát. 

11.5.6 Fizika 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 60 

pontot, a szóbeli vizsgán 40 pontot lehet elérni. 

11.5.7 Informatika 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 

120 pontot, a szóbeli vizsgán 30 pontot lehet elérni. Mindkét vizsgarészen legalább 35 %-os 

eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen. 

11.5.8 Szakmai elméleti tárgyak 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A két vizsgarész 

átlagából legalább 35 %-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen. 

Amennyiben az írásbeli vizsgán a tanuló nem éri el a 25%-os eredményt, nem bocsátható 

szóbeli vizsgára, osztályzata elégtelen. 

11.5.9 Szakmai gyakorlati tárgyak 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A két vizsgarész 

átlagából legalább 35 %-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen. 

Amennyiben az írásbeli vizsgán a tanuló nem éri el a 25%-os eredményt, nem bocsátható 

szóbeli vizsgára, osztályzata elégtelen. 

11.5.10Komplex természettudományos tantárgy 

Ebből a tárgyból különbözeti vizsgát nem, csak osztályozó és javító vizsgát szervezünk. A 

vizsga csak szóbeli részből áll. A vizsgarészen 50 pont érhető el. A szóbeli vizsga két tétel 

kifejtéséből áll. Az elégséges osztályzat eléréséhez legalább 30%-os eredményt kell elérni. A 
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komplex természettudományos tantárgy képzési programjának tartalma miatt azon tanulóink, 

akik a tantárgy követelményeit teljesítik, biológiából jogosultak érettségi vizsgát tenni. 

11.6 A fenti tantárgyak értékelési skálája a következő: 

0-34  %  elégtelen 

35-49  %  elégséges 

50-69  %  közepes 

70-84  %  jó 

85-100  %  jeles 

11.7 Eljárási szabályok 

Az eljárási szabályokat a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24. fejezete (A tanuló 

tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok) tartalmazza. 

11.8 Hatályba lépés 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata jelen házirend hatálybalépésével lép hatályba, és 

visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el. 

A szabályzatot módosítani kell, ha: 

 a helyi tantervben a szabályzatot érintő változás áll be, 

 bármelyik munkaközösség, vagy ennek hiányában a tárgyat tanítók kétharmada azt 

kezdeményezi, a nevelőtestület tagjainak 10 %-a kezdeményezi. 

12 Mellékletek 

12.1 Műhelyek és laborok használatának rendje 

1. A laboratóriumi foglalkozások megkezdése előtt a tanulócsoportok az adott 

laboratórium ajtaja előtt várják a foglalkozásokat vezető tanárokat. 

2. A laboratóriumok nyitása és zárása a foglalkozásokat vezető tanárok kötelessége. 

3. A laboratóriumok kulcsai a tanulóknak semmilyen körülmények között nem adhatók át. 

4. A foglalkozásokat vezető tanárok a tanulócsoportok tagjaival együttműködve a 

legmegfelelőbb tanulókat bízzák meg a csoportbizalmi teendők ellátásával. 


