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A BMSzC Than Károly Ökoiskolájában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 2011. évi
CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a Nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a
Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló jogszabályok alapján készült.
Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi intézményen belüli, nem államilag, központilag
szervezett vizsga lebonyolításakor.
A szabályozásban foglaltakat a 2015/2016-os tanévtől évente frissítve alkalmazzuk.
1. A tanulmányok alatti vizsgák formái:
a.) osztályozó vizsga
b.) javító vizsga
c.) különbözeti vizsga
d.) pótló vizsga
a.) Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,


akinek éves mulasztása a 250 órát meghaladja



akinek mulasztása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át
meghaladta



aki vendégtanuló



aki tanulmányait magántanulóként végzi.

A tanulónak év végén az egész év tananyagából kell vizsgáznia, ha félévi vizsgajegye elégtelen
volt, illetve a félévi vizsgán nem jelent meg.
Ha az osztályozó vizsgára delegálandó tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a
20-at tanuló, akkor nevelőtestületi döntés alapján nem bocsájtható osztályozó vizsgára, ez
esetben: „Az évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot megismételheti.”
b.) Javító vizsgát tesz az a tanuló,


aki a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott



aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, illetve azt az előírt időpontig

nem tette le.
A tanulónak az egész tanév anyagából kell vizsgáznia.
c.) Különbözeti vizsgát tesz a tanuló


aki más iskolatípusból kérte átvételét.

A különbözeti vizsga elrendeléséről az igazgató határozatban dönt.
d.) Pótló vizsgát tesz az a tanuló
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aki számára fel nem róható okból nem tudott osztályozó vizsgán, javító vizsgán,
vagy különbözeti vizsgán megjelenni.

2. Vizsgaformák, vizsgarészek
Nappali tagozat:
2.1. Kifutó gimnáziumi, szakgimnáziumi és régi típusú szakközépiskolai
osztályokban
Vizsgatárgy
Magyar nyelv és irodalom

Írásbeli

Szóbeli

X

X

Történelem és állampolgári ismeretek

X

Idegen nyelv

X

X

Matematika

X

X*

Informatika

X*

Fizika

X

Biológia-egészségtan

X

Kémia

X

Testnevelés
X

Társadalomismeret

X

Mozgóképkultúra és média/ Tánc és dráma

X

Művészetek

X

Pénzügyi és vállalkozói alapismeretek

X

Önvédelem

X**

Kötelező komplex természettudományos tantárgy

X

Katonai alapismeretek

X

Honvédelmi-katonai ismeretek

X

Életvitel és gyakorlat

X

Környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek

X

Vegyipar ismeretek

X

Rendészet ismeretek

X

* csak ha az írásbeli elégtelen

X

X**

Etika

Szakmai elméleti tárgy

Gyakorlati

X

X*
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** magántanulók a testnevelés tantárgy és önvédelem tantárgy értékelése és minősítése alól
mentesítést kapnak
2.2. Új típusú szakközépiskolai és szakiskolai szakképző osztályokban
Vizsgatárgy

Írásbeli

Kommunikáció - Magyar nyelv és irodalom, Magyar

X

Szóbeli

Gyakorlati

- kommunikáció
Idegen nyelv

X

Matematika

X

Társadalomismeret

X

Természetismeret

x

Testnevelés és sport

X**

Szakmai elméleti tárgy

X

Szakmai gyakorlati tárgy

X

A szakiskolai és új típusú szakközépiskolai osztályokban valamely tantárgyból csak akkor kell
szóbeli vizsgát is tenni, ha az írásbeli vizsga elégtelen.
** magántanulók a testnevelés tárgy értékelése és minősítése alól mentesítést kapnak
Ha a tanuló mulasztásai miatt 5 vagy több tantárgyból nem osztályozható, akkor nevelőtestületi
döntés alapján „Mulasztásai miatt a félév/tanév követelményeit nem teljesítette.”
2.3.

Szakképzési Híd osztályokban
Vizsgatárgy

Írásbeli

Kommunikáció és anyanyelv

X

Élő idegen nyelv

X

Matematika

X

Társadalom- és jelenkorismeret

X

Természetismeret

X

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési

X

modulok

Szóbeli

Gyakorlati
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Testnevelés és sport

X**

Szakmai elméleti tárgy

X

Szakmai gyakorlati tárgy

X

A szakképzési HÍD-osztályokban valamely tantárgyból csak akkor kell szóbeli vizsgát is tenni,
ha az írásbeli vizsga elégtelen.
** magántanulók a testnevelés tárgy értékelése és minősítése alól mentesítést kapnak
3.

Felnőttoktatás
3.1. Általános iskolai osztályban
Vizsgatárgy

Írásbeli

Szóbeli

Magyar irodalom

X

X

Anyanyelv,

X

X

Idegen nyelv

X

X

Történelem és

X

X

Gyakorlati

kommunikáció

állampolgári
ismeretek
Informatika

X*

Matematika

X

Fizika

X

Kémia

X

Földrajz

X

Biológia

X

Művészeti ismeretek

X

* csak ha az írásbeli vagy gyakorlati vizsga elégtelen

X*

X
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Szakiskolát végzettek középiskolája nappali, esti és levelező tagozatú osztályokban
Vizsgatárgy

Írásbeli

Szóbeli

Magyar nyelv és irodalom

X

X

Idegen nyelv

X

X

Matematika

X

X*

Történelem és állampolgári ismeretek, etika

X

X

Természetismeret

X

Informatika

Gyakorlati

X*

X

Testnevelés és sport

X**

A felnőttoktatási tagozat osztályaiban valamennyi érettségi tárgyból szóbeli vizsgát is kell
tenni. A többi tantárgyból csak akkor kell szóbeli vizsgát is tenni, ha az írásbeli vizsga
elégtelen.
* csak ha az írásbeli vagy gyakorlati vizsga elégtelen
** magántanulók a testnevelés tárgy értékelése és minősítése alól mentesítést kapnak
Technikusi és szakképesítés-ráépüléses nappali, esti és levelező tagozatú osztályokban
Vizsgatárgy

Írásbeli

Szóbeli

Idegen nyelv

X

X*

Szakmai elmélet

X

X*

Szakmai gyakorlat

X*

Gyakorlati

X

Idegen nyelvből csak akkor szükséges vizsgát tenni, amennyiben a szakmai program a
tantárgyat előírja. Szakmai tantárgyból csak akkor kell szóbeli vizsgát is tenni, ha az írásbeli
vizsga elégtelen.
* csak ha az írásbeli vagy gyakorlati vizsga elégtelen
4. A vizsgák időpontja
Az intézmény:
a) osztályozó vizsgát évente háromszor szervez:
-

félévkor – az első félév szorgalmi időszakának utolsó két hetében és
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tanév végén – a második félév szorgalmi időszakának utolsó két hetében a
munkatervben meghatározott tanítási héten, valamint

-

az augusztusi javítóvizsgákkal egy időben azon tanulók számára, akik valamely
tantárgyból az őszi érettségi vizsgaidőszakban előrehozott érettségi vizsgát
kívánnak tenni – ezzel eleget téve a pedagógiai programban szereplő érettségi
vizsgára való bocsátás feltételeinek.

b) javító vizsgát évente egyszer szervez:
- minden év augusztusának utolsó hetében, a munkatervben meghatározottan.
c) a különbözeti vizsgák ideje megegyezik az osztályozó vizsgák idejével.
d) a pótló vizsgák ideje minden félév- és évvége szorgalmi időszakának utolsó napját
megelőző héten, a munkatervben meghatározott napon van.
5. Jelentkezés a vizsgákra
a.) osztályozó vizsgák:
Osztályozó vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat.
Az osztályfőnökök az I. félévben esedékes osztályozó vizsgákra minden év december 10-ig,
illetve az év végén esedékes osztályozó vizsgákra a végzős évfolyamokon április 10-ig, nem
végzős évfolyamokon május 15-ig.
Az 1. sz. melléklet szerinti jelentkeztetési lapon az osztályfőnökök feltüntetik az osztályozó
vizsgára jelentkező tanulók névét, valamint a tantárgya(ka)t és az azokat tanító szaktanárok
neveit.
Az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapokat a fenti határidőket követő első
munkanapon a belső vizsgák szervezéséért felelős igazgatóhelyetteseknek adják át.
Amennyiben a jelentkezési határidő és az osztályozó vizsga írásbeli részének napja közötti
időszakban a tanuló megjelenésével csökkentette mulasztását valamely tantárgyból, s ezáltal
a vizsgára bocsátás kötelezettsége alól mentesül, az osztályozó vizsgát nem kell letennie.
b.) javító vizsgák
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A javító vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat.
Az osztályfőnökök az osztályozó értekezlet napján (az osztályozó értekezlet döntése
értelmében) közvetlenül az értekezlet után kitöltik a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési
lapot, a javító vizsgára utasított tanuló(k) nevének a tantárgy(ak)nak feltüntetésével.
Az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapokat a belső vizsgák szervezésért felelős
igazgatóhelyetteseknek adják át.
A következő tanévre feltételesen felvett, a másik iskolában javító vizsgára utasított tanuló a
tanügyi titkárságon felvételi döntés napján a 3. sz. mellékletben található jelentkezési lapot
tölt ki.
A jelentkezési lapokat a titkárságvezető az iskolavezetés tanévi első munkanapján a belső
vizsgák szervezésért felelős igazgatóhelyetteseknek adja át.
c.) különbözeti vizsgák
A különbözeti vizsgák előírásáról az igazgató határozatban dönt.
A határozat egy példányát megkapják a vizsgázók, az osztályfőnök és a szaktanárok.
A különbözeti vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat.
d.) pótló vizsgák
A pótló vizsgákról – a benyújtott igazolások és dokumentumok vizsgálatát követően – az
igazgató határozatban dönt.
A határozat egy példányát megkapják a vizsgázók, az osztályfőnök.
A pótló vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat.
6. A vizsgák témakörei
A tanulmányok alatti vizsgák témaköreit a munkaközösségek állítják össze.
Az igazgató és a nevelőtestület által jóváhagyott témaköröket az iskolai Házirend
melléklete tartalmazza, amelyet az iskola honlapján is (www.than.hu) közzé teszünk.
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7. A vizsgák lebonyolítása
A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása, a vizsgabizottság megbízása, az írásbeli és szóbeli
és a gyakorlati vizsgák menete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló jogszabály és a 100/1997. (VI.13). Korm. rendelet az
érettségi vizsga vizsgaszabályzatának alapján történik.
8. A tanulók értékelése
a.) Olyan tantárgyak esetében, amelyből írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsga is van:
A vizsgákon a tanulók teljesítményének értékelése, az elért pontszámok érdemjeggyé történő
alakítása az egyes tárgyak középszintű érettségi vizsga értékelésével azonos módon történik.
A legalább elégséges osztályzat megszerzésének feltétele vizsgarészenként legalább 10%-os
teljesítmény elérése.
b.) Olyan tantárgyak esetében, amelyből csak írásbeli/szóbeli/gyakorlati vizsga van:
A vizsgákon a tanulók teljesítményét %-ban kell kifejezni.
A százalékok átváltása osztályzatra a középszintű érettségi vizsgákon alkalmazott kulcs
szerint történik.
Szóbeli vizsgákon, valamint a testnevelési gyakorlati vizsgán a póttétel húzása esetén az
értékelés a középszintű érettségi vizsgákon alkalmazott módszer szerint történik.
10.) Jogorvoslati lehetőségek
Az osztályzatok megállapítása a vizsgabizottság feladata. A vizsgabizottság által hozott döntés
iskolai döntés, amellyel kapcsolatban alkalmazni kell a Nemzeti Köznevelési törvény eljárási
szabályait. Ily módon érvényesül az a törvényi szabályozás, amely szerint a tanulmányok
minősítésével kapcsolatosan nincs helye eljárás indításának.
Lehetőség van azonban eljárást indítani a vizsgabizottság által hozott döntés ellen,
amennyiben az nem a helyi tantervre épül, illetőleg megszegték az eljárási szabályokat.
Budapest, 2017. szeptember 1.
Csordás Katalin s.k.
igazgató
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1. sz. melléklet
JELENTKEZTETŐ LAP
osztályozó/javító/pótló/különbözeti
vizsgára*
Vizsgaidőszak: 20..../.......-es tanév … félév
Osztály: ………………………………
Osztályfőnök: ……………………….
Osztályomból a következő tanulók tesznek * vizsgát:
A tanuló neve

Tantárgyak

Szaktanár neve

(valamennyi tárgy nevét

(az adott tantárgyat tanító tanár

kérjük kiírni)

neve)

*a meghatározott vizsgaforma aláhúzandó
Budapest, 20………...

………………………
osztályfőnök

