
 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak a megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok 

alapján nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem 

ismételhető. 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 

- osztályozó vizsga, 

- különbözeti vizsga, 

- javítóvizsga. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-73.§-ban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó részletes szabályokat és követelményeket 

intézményünk 2009-ben elfogadott és utoljára 2020-ban módosított Vizsgaszabályzata 

tartalmazza. 

 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve - amelyik 

tantárgynál nincs munkaközösség - a szaktanárok állapítják meg. 

Minden vizsgatárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola 

helyi tantervében szereplő követelményrendszerével. 

 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, 

akkor az érdemjegyeket (illetve az érdemjegyek alapján megállapított osztályzatokat) minden 

évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 

 

 

Osztályozó vizsga 

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- intézményvezetői 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 / egyéni munkarend alapján végzi, 

- más iskola diákjaként vendégtanulói jogviszonyt létesített intézményünkkel. 

 

 



Osztályozó vizsgát évente két alkalommal, január végén/február elején és augusztusban 

(rendkívüli esetekben I. félév vége előtt januárban és II. félév vége előtt júniusban szervez az 

iskola), a pontos időpontról a tanulókat a vizsga megkezdése előtt legalább három hónappal 

tájékoztatja. Az érintett tanulók az iskola igazgatójához benyújtott írásbeli kérvényükkel jelzik 

vizsgázási szándékukat. A vizsga évfolyamonkénti követelményeit az iskola Pedagógiai 

Programjának mellékletét alkotó Vizsgaszabályzat tartalmazza. 

 

Tudnivalók a 2022/23-as tanév osztályozó vizsgáiról 

• Az osztályozó vizsgák időpontja 

- írásbeli: 2023. január 30. (hétfő) 

- szóbeli: 2023. február 2. (csütörtök) 

 

• Jelentkezési határidő: 2023. január 13. (péntek) 

A jelentkezés módja: 

- az iskola honlapjáról letölthető formanyomtatványon (szülői aláírással benyújtandó) 

Bodnár Mihály igazgatóhelyettesnek 

 

 

Különbözeti vizsga 

 

Különbözeti vizsgát az a tanuló tehet, aki  

- más iskolából intézményünkbe kéri a felvételét és egy adott tantárgyat / tantárgyakat 

korábban nem vagy alacsonyabb óraszámban tanult. 

 

A különbözeti vizsgákra tanévenként két vizsgaidőszakot jelöl ki az intézményvezető, az 

érintett tanulókat a vizsga előtt három hónappal írásban értesítjük a vizsga időpontjáról. A 

tanulók az iskola intézményvezetőjéhez benyújtott írásbeli kérvényükkel jelzik vizsgázási 

szándékukat. 

 

Javítóvizsga 

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha  

- a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

 

Javítóvizsgát az intézményvezető által meghatározott időpontban, az augusztus 15-től 

augusztus 31-ig terjedő időszakban lehet tenni. A vizsga időpontját a tanév végén 

(bizonyítványosztáskor) közölni kell az érintett tanulókkal. 

 

 


