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Hatálya 

Jelen szabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik, azaz: 

 osztályozó vizsgákra 

 különbözeti vizsgákra 

 javítóvizsgákra 

 belső vizsgákra 

 külső vizsgákra. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

 aki belső vizsgára kötelezett, 

 aki külső vizsgára jelentkezik. 

Kiterjed olyan tanulókra, akik más intézményből átvételüket kérik az intézménybe és ennek 

feltételeként az intézményvezető különbözeti vizsga letételét írja elő. Kiterjed továbbá az 

intézmény nevelőtestületének tagjaira, a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

A vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelésük rendje 

Osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák – írásbeli és/vagy szóbeli részből állnak. 

Követelményei a helyi tantervek minimum szintje. A 3 fős vizsgabizottság tagjait az 

intézményvezető jelöli ki, melyek közül az egyik nem az adott osztályban tanító szaktanár. A 

vizsgáról jegyzőkönyv készül. Ha a tanuló az osztályozó vagy különbözeti vizsgán neki felróható 

okból nem jelenik meg, vagy onnan engedély nélkül távozik, tanulmányi kötelezettségét nem 

teljesíti, ezért osztályozhatatlannak minősül. Kérésére a sikertelen vizsgát követő 3 hónapon 

belül javítóvizsga letételére lehetőséget adhat az igazgató. Ha a tanuló a javítóvizsgán nem 
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jelenik meg, távolmaradását orvosi igazolással nem igazolja, az évfolyamot ismételni köteles. 

Megfelelő igazolás esetén az igazgató egy új időpont kitűzésével ad lehetőséget a vizsgára. 

Külső és belső vizsgák 

tantárgy 7. évfolyam 8. évfolyam 

 Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 

ECDL vizsga külső  külső  

angol nyelv  belső   

matematika   belső belső 

 

A belső vizsgák tartalmi kérdéseiben a szakmai munkaközösség döntése mérvadó. A szóbeli 

vizsgát 3 fős bizottság előtt teszi a tanuló. A vizsgán szerzett érdemjegyek az értékelő naplóba 

bekerülnek. A vizsgák időpontját, követelményrendszerét a szaktanárok kötelesek ismertetni 

a tanulókkal és szülőkkel.  

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok 

1. A 2016/2017-es tanévben 1 évfolyamismétlő tanulónk volt. 

2. A 2016/2017-es tanévben minden 8. évfolyamos tanulónkat beiskoláztuk 


