Az iskolai vizsgák
1. A tanuló osztályzatait az osztályozóvizsgán, a különbözeti vizsgán és a javítóvizsgán
nyújtott teljesítmény alapján is meg lehet állapítani, ezek a tanulmányok alatti vizsgák.
Az osztályozóvizsga az évközi teljesítmény megállapításának egyik módja, független vizsgabizottság előtt.
Esetei: ha a tanulót felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha
engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, a törvényben előírt időnél többet
mulasztott, s a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
Különbözeti vizsgára iskolaváltáskor kerülhet sor a helyi pedagógiai programnak
megfelelően abban az iskolában, amelyben a tanuló a tanulmányait folytatni kívánja.
Javító vizsga: a tanév végi elégtelen osztályzat miatt kerül rá sor. Ha az elégtelen
osztályzatok száma meghaladja a kettőt, akkor a javítóvizsgához a nevelőtestület engedélye
kell. Javítóvizsgával folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról,
(a különbözeti vizsgáról) igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, az előírt
időpontig nem tette le.)
a) A javítóvizsgán az igazgató által megadott napon a tanköteles tanuló köteles megjelenni, a
nem tanköteles tanuló megjelenhet. A javítóvizsga időpontját az igazgató az augusztus 15. és
31. közötti időszakban jelölheti ki. A javítóvizsga napját közzé kell tenni. A javítóvizsga
idejéről és a javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalókról a tanulót, illetve szülejét írásban
értesíteni kell.
b) Osztályozóvizsgát és különbözeti vizsgát az iskola a tanuló írásbeli kérelmére minden év
augusztusában szervez. A május és június hónapban előrehozott érettségi vizsgára jelentkező
tanulók számára február hónapban is szervezhető osztályozó- és különbözeti vizsga.
A tanulmányok alatti vizsgák. (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján.)
 részeit – írásbeli, szóbeli vagy mindkettő – a nevelőtestület határozza meg.
 A vizsgák bizottság előtt zajlanak, melynek elnökét és két tagját az igazgató bízza
meg.
 Az írásbeli vizsgák időtartama maximum 45 perc, magyar nyelv és irodalomból
maximum 60 perc.
 Az írásbeli dolgozatokat elbírálás után a szóbeli vizsga megkezdése előtt be kell
mutatni a vizsgabizottság elnökének.
 A tanulmányok alatti vizsgák formái: írásbeli és szóbeli minden tantárgyból a
következő esetek kivételével: csak írásbeli: matematika; írásbeli és gyakorlati: rajz;
gyakorlati és szóbeli: informatika, hangkultúra; csak gyakorlati: testnevelés.
2. Független vizsgabizottság előtt tehető vizsgák: az Oktatási Hivatal által kijelölt
intézmény szervezi. (A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával a félév, illetőleg a szorgalmi
idő utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be igényét, az igazgató a bejelentést
öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik az első félév, illetve
a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.
A bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül a tanuló kérheti, hogy javítóvizsgát
független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a kérelmet három napon belül továbbítja a
vizsgáztatásra kijelölt intézménynek.)

További szabályok:
- Ha a tanuló magántanuló, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló
egyénileg készül fel. Az iskola, amellyel a tanuló jogviszonyban áll, állapítja meg
osztályzatait, dönt a továbbhaladásáról, de a magántanuló is kérheti, hogy független
vizsgabizottság előtt adhasson számot tudásáról.
- Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot
tudásáról, a vizsgabizottság, illetve a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából
értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló jogviszonyban áll.

