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1. A Tanulmányi Szabályzat hatálya
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az iskola felnőttoktatási tagozatának gimnáziumi osztályaiba
beiratkozott esti, levelező és ifjúsági (nappali rendszerű felnőttoktatás) tagozatos hallgatóira vonatkozik. A
hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre és az érettségi bizonyítvány kiállításával vagy a jogviszonyt
megszüntető határozattal szűnik meg. A nem tanköteles tanuló hallgatói jogviszonyát az intézmény
megszűnteti, amennyiben a hallgató vizsgázási kötelezettségének nem tett eleget – és a halasztási
kérelmét nem jelezte -

vagy jogszabály által meghatározott és a Házirend 7. sz. melléklete szerint

részletezett térítési díj befizetését a félév első vizsgaidőszakának kezdetéig nem teljesítette.
2. A tanulói jogviszony létesítésének rendje
A beiratkozás előre meghatározott időben történik, melyet az iskola a honlapján tesz közzé. A
felvételizőknek jelentkezési lapot kell kitölteni, melyhez mellékelni kell az előző tanulmányokat
dokumentáló bizonyítványokat. A jelentkezési lap letölthető a www.than.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési
lapot a felnőttoktatási titkárságon kell leadni.
A jelentkezés feltétele az esti és levelező tagozatra a 8. évfolyamos, míg az ifjúsági osztályokba a 9.
évfolyamos bizonyítvány bemutatása.
A felvételt nyert hallgatókra érvényes az iskola házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata és a
Pedagógiai Programja.
3. Térítési díj
A 11-12. évfolyamon a hallgatók félévente térítési díjat fizetnek, melynek összegét a Házirend 7. sz
melléklete alapján számítjuk. A hallgatók e szabályzat 1. sz. mellékletének megfelelő nyomtatvány és a
Házirend 7. sz. melléklete által meghatározott csatolt dokumentumok benyújtásával kérhetnek
részletfizetést vagy szociális kedvezményt a térítési díj befizetésére.

4. Munkarend
A képzés szorgalmi és vizsgaidőszakokból áll. Ezek rendjét az éves munkaterv tartalmazza. A
vizsgaidőszakok október, január, március és június (végzős osztályok esetében április) hónapokban
kerülnek megszervezésre.
Az ifjúsági osztályokban a szorgalmi időszakban a tanórákon való részvétel kötelező, a mulasztásokat az
osztályfőnöknél igazolni kell. Az a hallgató, aki a szorgalmi időszakban a tanítási órák 30%-án nem vett
részt, az adott tantárgyból nem tehet vizsgát. Ezt a következő vizsgaidőszak megkezdése előtti halasztott
vizsgák során pótolhatja. A nem tanköteles hallgató tanulói jogviszonya megszűnik, amennyiben 5 vagy
több tantárgyból nem vizsgázott.
A tanítás az ifjúsági tagozaton heti 5 napon, hétfőtől péntekig, 12:30-16:30 között történik.

Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
Tanulmányi Szabályzat - Felnőttoktatás
Az esti és a levelező tagozaton a szorgalmi időszakban a tanítási órákon jelenléti ívet vezetünk. Az esti
tagozaton a képzés heti 3 napon, keddtől csütörtökig 16:00-20:00 között, a levelező tagozaton pénteken
14:30-20:00 óra, illetve szombaton 8:00-14:00 óra között zajlik.
5. A vizsgák rendje
A vizsgaidőszakok idejét az iskola éves munkaterve tartalmazza. Az első és a harmadik negyedéves
vizsgák minden tagozaton csak írásbeli vizsgarészből állnak, félévkor és év végén írásbeli és szóbeli
vizsgát egyaránt szervezünk.
Írásbeli vizsgát kell tenni minden tantárgyból, melyeket az iskola Pedagógiai Programja tartalmaz. Ez alól
kivételt képezhetnek a társadalomismeret, a környezeti nevelés, a filozófia és a művészetismeret /
művészettörténet tantárgyak, amelyek esetében megengedett házidolgozat alapján történő értékelés. Ha
a pedagógus úgy ítéli meg, hogy a hallgató negyedéves munkáját és teljesítményét vizsgáztatás nélkül is
értékelni tudja, megajánlhat jegyet az adott tantárgyból, így a hallgató mentesülhet a vizsgázási
kötelezettsége alól.
Az írásbeli vizsgákat az ifjúsági tagozaton tanítási órák keretében a szaktanár felügyeletével írják a
hallgatók. Az esti és levelező tagozaton a vizsgaidőszakban nincs tanítás, minden hallgató egyszerre írja
az egyes tantárgyi vizsgákat.
Szóbeli vizsgát kötelezően csak magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv tantárgyakból kell
tenni (félévkor és év végén), de minden tantárgyból lehetőséget kapnak a hallgatók a szóbeli javításra.
Az a hallgató, aki az adott vizsgaidőszak végéig jelzi, hogy halasztást kér a vizsgái letételére, a következő
vizsgaidőszak előtti héten, meghatározott beosztás szerint pótolhatja azokat.
12. évfolyamon a 3. negyedévi vizsgák helyett próbaérettségi vizsgákat szervezünk a kötelező érettségi
tárgyakból, illetve informatika tantárgyból. A próbaérettségi vizsga eredménye adja a vizsgajegyet.
Matematika tantárgyból 10 % alatti próbaérettségi eredmény esetén a munkaterv szerinti időpontban
kötelező javító dolgozatot írni. 10 % feletti eredmény esetén a vizsgázó javíthat.
A vizsgaidőpontok és a vizsgabeosztás - a halasztott vizsgák is - a vizsgaidőszakok előtt legalább tíz
nappal az iskola honlapján olvashatók. Vizsgák csak a vizsgaidőszakokban és a halasztott vizsgák
alkalmával tehetők.
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6. Érdemjegyek, osztályzatok szerzése
A hallgatók a negyedévente sorra kerülő vizsgák során szereznek érdemjegyeket. Az első és a harmadik
negyedéves vizsgák során egy írásbeli, a félévi és az év végi vizsgák során egy írásbeli és egy szóbeli
érdemjegyet szerezhetnek a hallgatók. A félévi és az év végi osztályzatot az addig megszerzett
vizsgajegyek alapján állapítja meg a szaktanár. A vizsgákon szerzett eredményekről és a félévi
értékelésről a hallgatók egyéni értékelő lapokon, illetve az elektronikus ellenőrzőn keresztül kaphatnak
tájékoztatást.
7. Osztályozóvizsgák
A felnőttoktatási tagozaton – esti munkarendben - lehetőséget biztosítunk a hallgatók egyéni haladására
a tanulmányaik során. A hallgatók kérvényezhetik, hogy a gyorsabb haladás érdekében osztályozó vizsgát
tegyenek, így két év alatt eljuthatnak az érettségi vizsgáig. Az osztályozó vizsgára jelentkezéshez
kérvényt kell benyújtani, amit az igazgató bírál el. Osztályozó vizsgát kizárólag a vizsgaidőszakban, a
„Tanulmányok alatti vizsgák rendje” elnevezésű szabályzat szerint lehet tenni.
8. A továbbhaladás feltételei
A magasabb évfolyamra lépés feltétele általában az iskola helyi tantervében leírt tantárgyak
mindegyikéből a legalább elégséges osztályzat megszerzése. A következő évfolyamra léphet azonban a
hallgató akkor is, ha legfeljebb egy tantárgyból nem szerezte meg az elégséges osztályzatot. A sikertelen,
vagy meg nem kezdett vizsgáinak pótlására a következő tanév első vizsgaidőszakáig van lehetősége.
Amennyiben ez nem sikerült, a tanévet megismételheti.
A sikertelen vagy elmaradt vizsga csak a halasztott vizsgák során pótolható.
9. Mentesítések, beszámítások
Azokból a tantárgyakból, melyeket a hallgató korábban más iskolában, vagy évismétlés miatt az előző
tanévekben már teljesített, beszámítást kérhet.
A beszámított tárgy(ak)ból a hallgatónak nem kell újból vizsgáznia, a korábban szerzett osztályzata kerül
be a tanügyi dokumentumokba.
Más iskolából történő átvétel esetén csak abban az esetben kell különbözeti vizsgát tenni a hiányzó
tantárgyakból, amennyiben a megszerzendő osztályzat az érettségi vizsgára való jelentkezés feltétele.
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Szakértői (szakorvosi) vélemény alapján is kérheti mentesítését a hallgató valamely tantárgyból az
értékelés és minősítés alól. A mentesítési kérelmet a szakértői (szakorvosi) véleménnyel együtt kell a
felnőttoktatási titkárságon leadni. A mentesítésről az igazgató dönt és határozatot hoz.
10. A tanulói jogviszony megszűnése
Ha a nem tanköteles hallgató a vizsgaidőszakot nem kezdi meg és nem jelzi vizsgahalasztási kérelmét,
hallgatói jogviszonyát a vizsgaidőszakot követő osztályozó értekezleten a nevelőtestület megszűnteti.
11-12. évfolyamon, ha a hallgató

a térítési díjat a második figyelmeztetés ellenére sem fizeti be, a

hallgatói jogviszonyát az iskola megszűntetheti.
A jogviszony megszűntetéséről határozat születik.
11. Érettségi vizsga
A tagozat hallgatói érettségi vizsgát az Érettségi Vizsgaszabályzat előírásai alapján tehetnek. Az érettségi
vizsgára az osztályokat szervezetten jelentkeztetjük. A jelentkezés határideje a május-júniusi vizsgákra
február 15., az október novemberi vizsgákra szeptember 5.
Esti és levelező tagozaton az érettségi vizsgára jelentkezés befogadásának feltétele a minden év
januárjában megállapított vizsgadíj befizetése.
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