A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
A tanulmányok alatti vizsgák fajtái
A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben a következők lehetnek


Osztályozó vizsga



Különbözeti vizsga



Javítóvizsga



Pótló vizsga

A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához osztályozó vizsgát kell
tennie, ha


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



tanulmányait magántanulóként folytatja,



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



250 tanóránál többet mulasztott, illetve,



egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott, és emiatt
teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelőtestület engedélyezi az
osztályozó vizsgát,



előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása a helyi
tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó időszak
tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát
tennie.

A tanítási év végén osztályozatlan tanuló nem tehet osztályozó vizsgát, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a 20 órát.
Iskolaváltoztatás, vagy iskolán belüli osztályváltás feltételeként írhatja elő az Intézmény a
különbözeti vizsga letételét. Különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból, illetve
ha az adott tantárgyból az iskolánkban tanultakhoz képest jelentős eltérés mutatkozik.
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy, több évfolyamra megállapított követelményeit egy
tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani.
Osztályozó és különbözeti vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.
A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha


tanév végén legfeljebb három tárgyból elégtelen osztályzatot kapott,



a tanuló az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát az előírt határidőig nem tette le,
vagy elégtelen osztályzatot kapott.

Iskolánkban a javítóvizsgákat augusztus hónap utolsó két hetében szervezzük.
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan marad távol,
pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni.

Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga
A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját
megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítására független
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt
napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen.
A független vizsgabizottság előtti vizsgát a kormányhivatal szervezi.
A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításának szabályait a 20/2012. (VIII.31) EMMI
rendelet tartalmazza, mely alapján a vizsga lehet írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati vizsga.
Az írásbeli vizsga szabályai:


A
vizsga
kezdetekor
a
vizsgaelnök
megállapítja
a
jelenlévők
személyazonosságát,ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli
tételeket.



A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár alakítja ki.



Az írásbeli vizsgán csak az iskola bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon,
tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát
tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számítógép használatát.



Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola
gondoskodik.



A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik
feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot,
jegyzetet csak ezeken a lapokon készíthet.



A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.

A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
vizsgatantárgyanként negyvenöt perc.
A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján:


az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc
perccel meg kell növelni,



lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt
használja,



engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet
megtartani.
A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótló vizsga harmadik
vizsgaként –szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával –is megszervezhető.
Az szóbeli vizsga szabályai:
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint
amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.



A vizsgázónak a szóbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális
idő vizsgatantárgyanként tíz percnél több nem lehet.



A felkészülésre vizsgatárgyanként legalább húsz perc időt kell biztosítani a vizsgázó
számára.



A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot,
és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközöket.



A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.



A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a
vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.



A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel,
ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel
kifejtésében elakadt.



A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában,a tétel kifejtésében
megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére
álló idő letelt.



Ha a vizsgázó a húzott tételből teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy
alkalommal póttételt húzat vele.



Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt
legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgatermet
elhagyhatja.

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az igazgató engedélye alapján:


a húsz percgondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,



engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen.



ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen,
és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és
kifejtenie.

Egy vizsganapon egy vizsgázó számára legfeljebb három szóbeli vizsgát lehet tartani.
A gyakorlati vizsga szabályai:
Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő vizsgatantárgyak:


testnevelés,



informatika,



elsősegélynyújtás,



gondozástan alapismeretek gyakorlat.

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára az igazgató hagyja jóvá.
A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a
feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott idő
áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele.
A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása
tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.
Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak
fel nem róható okból kieső idő.
A gyakorlati vizsgarészt –a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel kell
értékelni.
A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:


osztályozó vizsgákra,



különbözeti vizsgákra,



javítóvizsgákra

vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:


aki osztályozó vizsgára jelentkezik,



akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,



akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira


akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója
különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
A tanulmányok alatti vizsgák értékelésének rendje
Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását
követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása
pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható
maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni. Nem egész százalékos eredmények elérése
esetén a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni,
akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie.
Ha a tantárgyból tanév közben –tanára megítélése alapján –elegendő osztályzattal
rendelkezik, akkor a vizsga anyaga a tanév végéig még hátra lévő tananyagra korlátozódik.
Ebben az esetben a vizsga értékelésében 20%-os súlyt képvisel az osztályozó vizsga, 80%-os
súlyt pedig a tanévben szerzett osztályzatok számtani közepe.

A tanulmányok alatti vizsgákon az egyes tantárgyakból a következő típusú vizsgákat kell
teljesíteni:
Tantárgy

Szakközépiskola

Szakiskola

Irodalom

írásbeli és szóbeli

szóbeli

Magyar nyelv

írásbeli és szóbeli

írásbeli

Történelem és állampolgári
ismeretek

írásbeli és szóbeli

Történelem és

írásbeli

társadalomismeret
Társadalomismeret

írásbeli

Angol

írásbeli és szóbeli

Német nyelv

írásbeli és szóbeli

Matematika

írásbeli

írásbeli

Ének-zene

szóbeli, éneklés

szóbeli

Rajz- és vizuális kultúra

írásbeli és 3 alkotás elkészítése

írásbeli és szóbeli

írásbeli és 3 alkotás
elkészítése

Fizika

írásbeli

írásbeli

Földrajz

szóbeli

szóbeli

Biológia

szóbeli

szóbeli

Kémia

írásbeli

írásbeli

Informatika

gyakorlati

gyakorlati

Testnevelés

gyakorlati

gyakorlati

Belügyi rendészeti ismeretek

szóbeli

Tanulásmódszertan

írásbeli

Egészségtan

írásbeli

Egészségfejlesztés

írásbeli

Kommunikáció

szóbeli

Környezetkultúra

írásbeli

Humán pályák világa

írásbeli

Vállalkozási ismeretek

írásbeli

Általános lélektan

szóbeli

Fejlődéslélektan

szóbeli

Egészséggondozás

írásbeli

Szociálpszichológia

szóbeli

Mentálhigiéné

szóbeli

Emberi test

szóbeli

Gondozástan

szóbeli

Pszichológia

szóbeli

Állapot megfigyelés

szóbeli

Anatómia

szóbeli

Általános kórtan

szóbeli

Latin

írásbeli

Elsősegélynyújtás

gyakorlati

Egészségkultúra

írásbeli

Néprajz, társadalomismeret

írásbeli

Viselkedés és kommunikációs
kultúra

szóbeli

Humán pályák világa

írásbeli

Vállalkozási ismeretek

írásbeli

Manuális készségfejlesztő
gyakorlat

gyakorlati

Gondozástan alapismeretek

írásbeli

Ápolástani alapismeretek

írásbeli

Anatómiai alapismeretek

írásbeli

Mindennapi ismeret

írásbeli

Gondozástan alapismeretek
gyakorlat
Elsősegélynyújtás

gyakorlati
írásbeli és szóbeli és
gyakorlati

Megjegyzés: Önismeretből és szakmai kommunikációból különbözeti vizsga nem
szervezhető.
Szakiskolában:


Humán pályák világából a számonkérés formája írásbeli otthoni feladat benyújtása
(önéletrajz, képesség, készség, érdeklődési teszt kitöltése).



Manuális készségfejlesztésből 3 db különböző technikával elkészített munka
bemutatása szükséges.

