A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Tanulmányok alatti vizsgák
Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben
szervez az iskola (magántanulók, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).
A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor
írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja
előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független
vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a
tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és
értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását.
A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt
a minősítésről.
 Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene,
vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika.
 Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a
halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna.
 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga)
követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg.
A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek
alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és
évfolyamra vonatkozó követelményeivel.
Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására:
augusztus, január és június. A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében
meghatározott – közzétételre kerül az intézmény honlapján.

a) Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához,
ha:
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 tanulmányait magántanulóként végzi,
 hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket
meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy
osztályozó vizsgát tegyen.

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a
tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a
nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha
az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén
nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele
mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti.
Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell
megszerezni.
b) Különbözeti vizsga
A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak
esetében a május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható
tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A
különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A
vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót.
 Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:
– írásbeli határozat alapján engedélyezték,
– átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv
szerinti tanulmányokat folytatott.
 Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni.
c) Javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület
határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen
osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy
nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját a szorgalmi időszak
lezárásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni.
A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs
lehetőséget biztosíthat (június-augusztus).
A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet
d) Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga
letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti.
 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:
– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad,
– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.
 Pótló vizsgát – az intézményvezető döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az
iskola által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani
1. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételi lehetőségei

a) Az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
A tanuló a kötelező tanítási órák mellett részt vehet az érdeklődésének megfelelő egyéb
foglalkozásokon: felzárkóztatás, tehetséggondozás, szakkör, énekkar, sportkör.
A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra az adott év szeptember 5. napjáig a szülő írásos
kérelmével lehet jelentkezni. A tanuló jelentkezésével vállalja, hogy a tanév során
folyamatosan részt vesz a foglalkozásokon. Az egyes tanévekben az egyéb foglalkozások
indításáról megfelelő létszám esetén az iskola intézményvezetője dönt.

Tevékenység megnevezése

Résztvevő

Felelős

kompetencifejlesztő foglalkozás
anyanyelvből

8.

Kálmándi Árpádné

kompetencifejlesztő foglalkozás
matematikából

8.

Zilahiné Krausz Rita

kompetencifejlesztő foglalkozás angolból

8.

Pogány Gyuláné

kompetencifejlesztő foglalkozás angolból

7.

Pogány Gyuláné

labdarúgó szakkör

1-2.

Gáll Ferenc

labdarúgó szakkör

3-4.

Kovács Pál

labdarúgó szakkör

5-6.

Matlag Attila

labdarúgó szakkör

7-8.

Koczák Gábor András

pingpong szakkör

5-6.

Kiss Zoltán

ügyes kezek szakkör

1-2.

Duczárné Mike Andrea

felzárkóztatás matematikából

1.

Berecz Mária

felzárkóztatás matematikából

2.

Gyöngyösi-Gönczi Mária

felzárkóztatás matematikából

2.

Perecsényi Orsolya

felzárkóztatás matematikából

3.

Matlag Attila

felzárkóztatás matematikából

4.

Kovács Zsolt

felzárkóztatás matematikából

6.

Derzsi József

felzárkóztatás magyarból

1.

Csontó Erika

felzárkóztatás magyarból

1.

Duczárné Mike Andrea

felzárkóztatás magyarból

3.

Hamecz Enikő

felzárkóztatás magyarból

4.

Schuller Vivien Erika

felzárkóztatás angolból

4.

Schuller Vivien Erika

felzárkóztatás angolból

6.

Perecsényi Orsolya

b) Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva
különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, sportversenyek stb.). A
szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek
kell fedezni.

