14. A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata
Osztályozó vizsgák tervezett időpontjai: 2019. január, 2019. május
1.1.A vizsgaszabályzat célja
Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének
szabályozása. A jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga
(osztályozó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga)  követelményeit,  részeit (írásbeli,
szóbeli, gyakorlati)  és az értékelés rendjét, szabályait a nevelőtestület a pedagógiai
program alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor figyelemmel kell lenni a köznevelési
törvény végrehajtása érdekében készül 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65-72.§-ainak
rendelkezéseire.
A tanulmányok alatti vizsgák célja a magántanulók, illetve azon tanulók osztályzatainak
megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és
érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja szerint nem
lehetett meghatározni, vagy akit az az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon
való részvétel alól.

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
1.2. A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:





osztályozó vizsgákra,
különbözeti vizsgákra,
javító- és
pótlóvizsgákra vonatkozik.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
1.3. Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje, szabályai
1.3.1. A vizsgatantárgyak követelményrendszere Minden vizsgatantárgy követelményei
azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában
található követelményrendszerével.
1.3.2. A vizsga rendje
20/2012 EMMI rendelet 64§-78§ szerint:
- Vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
tantárgyanként 60 perc. - SNI, BTMN vizsgázó Szakértői Bizottság szakvéleményével
megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján az írásbeli feladatok

megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 30 perccel meg kell növelni, illetve
lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát. Az
SNI, illetve BTMN-gel küzdő vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát, illetve szóbeli
vizsgát írásban teheti le (mindkét esetben két vizsgatételt kell húzni). - Egy vizsganapon
legfeljebb három írásbeli, illetve szóbeli vizsgát lehet megtartani. - Szóbeli feleletet
megelőzően legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani. Ez idő alatt a vizsgázó
jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 1-1 tantárgyból a
feleltetés időtartama 15 percnél nem lehet több.
 SNI, BTMN-gel küzdő vizsgázó számára a 30 perc gondolkodási időt legfeljebb 10 perccel
meg kell növelni.
 A tantárgyi feleletek között legalább 15 perc pihenőidőt kell biztosítani, amely idő alatt
elhagyhatja a vizsgahelyiséget.
 Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez
esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az
elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot
ennek alapján kell kiszámítani.
 A vizsgára való felkészüléshez az intézmény tantárgyanként tematikát biztosít.
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