TUDNIVALÓK AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRÓL

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64-73. § és iskolánk Pedagógiai Programja alapján:


Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
- igazgatói engedély alapján a 11-12. évfolyamon egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
- a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
- a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet,
- tanulmányait magántanulóként végzi,
- más iskola diákjaként vendégtanulói jogviszonyt létesített intézményünkkel.



Az osztályozó vizsgákra vonatkozó részletes szabályokat és követelményeket intézményünk
Vizsgaszabályzata tartalmazza, amely elérhető iskolánk honlapján.



Minden vizsgatárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola helyi
tantervében szereplő követelményrendszerével.



Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam tananyagából kívánja letenni,
akkor az érdemjegyeket (illetve az érdemjegyek alapján megállapított osztályzatokat) minden
évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie.

A jelentkezés előtt fontos mérlegelni a következőket:
-

Amennyiben egy 11. évfolyamos tanuló azért jelentkezik valamely tantárgyból osztályozó vizsgára,
mert előrehozott érettségit szeretne tenni, mindkét évfolyam anyagából vizsgáznia kell.

-

Az osztályozó vizsgát tevő tanulók a tanév végi osztályzatukat az osztályozó vizsga eredménye
alapján kapják (nem pedig a tanév során szerzett érdemjegyeik és / vagy félévi osztályzatuk
alapján!).

-

Az osztályozó vizsgáról visszalépni nem lehet: ha valaki megkezdte a vizsgát, automatikusan az ott
szerzett osztályzata kerül majd a bizonyítványába.

-

A vizsgakövetelmény tulajdonképpen az adott tanév tananyaga a választott tantárgyból. Azaz nem
„mini-nyelvvizsga” vagy „próbaérettségi”, hanem azt a tankönyvet kell hozzá feldolgozni, amelyből
az adott tanulócsoport abban és / vagy a következő tanévben tanul. A vizsgaszabályzatban a főbb
témakörök megtalálhatók, de szükséges egyeztetni a tanulnivalóról a szaktanárral is.

-

Az osztályozó vizsgára jelentkező tanuló azt vállalja, hogy az adott tanév(ek) tananyagát önállóan,
nem iskolai keretek között sajátítja el. A szaktanárnak nem feladata az önként választott vizsgára
való felkészítés, nincs is rá lehetősége, mert neki a nem vizsgázó tanulókkal a tanmenetben előírt
tananyagot kell megtanítania.

-

Lehetőség szerint igyekszünk biztosítani a tanulóknak, hogy a saját szaktanáruknál vizsgázzanak, de
az is előfordulhat, hogy a tanuló őt korábban nem tanító kollégához kerül a vizsgán.

Tudnivalók a 2017/2018-as osztályozó vizsgáról:


Az osztályozó vizsgák időpontja:
- írásbeli: 2018. február 7. (szerda)
- szóbeli: 2018. február 8. (csütörtök)



Jelentkezési határidő: 2018. január 19. (péntek)



A jelentkezés módja:
- az iskola honlapjáról letöltehető formanyomtatványon
- a nyomtatványt szaktanári és szülői aláírással Pogácsás Edit igazgatóhelyettesnek kell benyújtani

