Az osztályozó vizsga és javítóvizsga szabályai
Tanulmányok alatti vizsgák rendje
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti részletes követelményeit az iskola
pedagógiai programja tartalmazza. Osztályozó vizsgára írásban, az iskola igazgatójának
címezve lehet jelentkezni a tantárgy (tantárgyak) és évfolyam (évfolyamok) megnevezésével.
A jelentkezést a tanulónak és a szülőnek is alá kell írni.
Az osztályozó vizsgára történő jelentkezést az igazgató fogadja el.
Az osztályozó vizsgára jelentkezett tanulót és szülőjét írásban kell tájékoztatni az osztályozó
vizsga pontos helyéről és időpontjáról.
Tanév folyamán a tanulmányok alatti vizsgaidőszakok időpontjai az alábbiak:
 téli vizsgaidőszak: január 15. - február 15. között.
 tavaszi vizsgaidőszak: május 15. - június 15. között
 nyári vizsgaidőszak: augusztus 15 – 30. között
A vizsgaidőszak pontos időpontját október 15-e után az intézmény igazgatója határozza meg.
Az egyes vizsgaidőszakokra a tanulók jelentkezésének határideje:
 téli vizsgaidőszak: december 15.
 tavaszi vizsgaidőszak: április 15.
 nyári vizsgaidőszak: június 15.
Indokolt esetben az igazgató további időpontokban megtartandó vizsgákat is engedélyezhet.

Az osztályozó és a javítóvizsga vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
Írásbeli vizsgarész: időtartama 45 perc. Ezalatt egy 6-10 kérdésből álló feladatlapot kell
megoldani. Ha a tanuló dolgozatának pontértéke nem éri el a 15 %-ot, szóbelit nem tehet,
vizsgája sikertelen.
Szóbeli vizsgarész: a vizsgázó kihúz egy tételt, melynek anyagából az engedélyezett
segédeszközök segítségével (pl.: atlasz, szöveggyűjtemény, szótár) minimálisan 20 perc alatt
felkészül. A tanuló feleletéhez vázlatot készíthet. Ezután maximálisan 10 perc időtartamban
adhatja elő feleletét, melyhez a bizottság tagjai segítő kérdéseket tehetnek fel. Ha a vizsgázó
tételének anyagából teljes tájékozatlanságot árul el (a bizottság véleménye szerint feleletének
pontértéke nem éri el a 15 %-ot), másik tételt kell húznia. Ezután a korábbi felkészülési
intervallummal megegyező idő áll rendelkezésére, de póttételére kapott pontszámát felezni
kell. Ha az így kialakult pontszám nem éri el a 15 %-ot, akkor vizsgája végső érdemjegye
elégtelen.
Értékelés: Ha a vizsgázónak a két vizsgarész mindegyikében szerzett pontszáma eléri vagy
meghaladja a 15 %-ot,a két részpontszám összeadása képezi az értékelés alapját. Ha az
összpontszám 30 % alatt marad, a vizsgázó elégtelen osztályzatot kap. Nem buktatható az a
tanuló, akivel a szóbelin nem húzattak póttételt.
Különbözeti vizsga
A kimenő rendszerű helyi tanterv szerint tanuló diákoknak különbözeti vizsgát kell tenniük
abban az esetben, ha évet kell ismételniük, s az új évfolyamon a felmenő helyi tanterv szerint
folytatják tanulmányaikat az igazgató által meghatározott tárgyakból.

