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OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK ELJÁRÁSRENDJE 

IV. sz. melléklet 

Osztályozóvizsga: 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 tanulmányait egyénitanrendben végzi, 

 hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt, egy 

tanévben az igazolt és igazolatlan hiányzásai a 250 tanítási órát meghaladja, vagy egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 

nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen.  

 Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a 

tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a 

nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő 

értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 

250 órát, a tanév végén nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres 

osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban 

jelentkezteti és felkészíti. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszerezni. 
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Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

– átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv 

szerinti tanulmányokat folytatott. 

Javítóvizsga 

1. Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a 

nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több 

tantárgyból van elégtelen osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a 

meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító 

vizsga lebonyolítása augusztus 25-31. között történik évente megállapított napon és 

órában az igazgató döntése és határozata alapján. 

2. A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel. A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott 

tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

3. Az osztályozó vizsgák, javítóvizsgák rendje: 

4. A vizsgára kötelezettek értesítése írásban a vizsgát megelőzően két héttel. 

5. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Írásbeli vizsgát csak azokból a tantárgyakból 

kell tenni, amelyekből a tanterv dolgozatok írását követeli meg. 

6. A vizsgabizottság az iskola nevelőiből áll, egy elnöke és két tagja van. 

7. A vizsgázó a feladatokat felkészülési idő biztosításával oldja meg. A feleletek 

maximális időtartama 10 perc. 

8. Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. 

9. A szülő kérésére osztályozó vizsga az első féléves tananyagból is tartható, az osztályozó 

vizsga 2-5 pontjainak betartásával. 
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Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele 

előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

Az osztályozó vizsga tantárgyi követelményeit a Pedagógiai Program és a helyi kerettanterv 

tananyagra vonatkozó előírása alapján állítjuk össze. 

Miskolc, 202. augusztus 31. 
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