
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett ideje: 
 
 
Közzétételi lista a 229/2012 Korm.rendelet alapján: a hatályos pedagógiai program szerint. 
 
2.18. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 
2.18.1. Célja: azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi 
osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 
pedagógiai programja alapján nem lehetett meghatározni. 
2.18.2. Általános szabályok: jelen feladatok az intézmény által szervezett tanulmányok alatti 
vizsgákra, azaz: 
2.18.2.1. Osztályozó vizsgákra 
2.18.2.2. Különbözeti vizsgákra 
2.18.2.3. Javító vizsgákra 
2.18.2.4. Pótló vizsgákra 
2.18.2.5. Magántanulói státusszal összefüggő vizsgákra vonatkozik 
 
2.18.3. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 
2.18.3.1. aki osztályozó vizsgára jelentkezik 
2.18.3.2. akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 
2.18.3.3. aki különbözeti vizsgára jelentkezik 
2.18.3.4. akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 
2.18.3.5. Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az 
intézménybe és ennek feltételeként az intézmény vezetője különbözeti vizsga letételét írja elő. 
2.18.3.6. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 
megbízott tagjaira. 
2.18.4. Az értékelés rendje: a tanuló a feladatok megoldása után közvetlenül értesül a 
teljesítményének értékeléséről, a vizsgáról kiállított jegyzőkönyvet aláírja a vizsgabizottság 
minden tagja, mely azután az irattári dokumentációban kerül elhelyezésre. Az érintett tanuló 
osztályfőnöke dokumentálja az értékelést az anyakönyvbe és a bizonyítványba. 
Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola pedagógiai 
programja alapján. 
 
2.18.5. A vizsgák típusai: 
 
2.18.5.1. Osztályozó vizsga: Az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző 
két hétben kell megszervezni. 
2.18.5.1.1. Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a 
tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött 
össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani. 
2.18.5.1.2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását 
megelőző két hétben, ha 
- felmentést kapott – kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól, 
- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 
2.18.5.1.3. A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 
vizsgatárgyanként 45 perc. 
2.18.5.1.4. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a 
szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell. 
 
2.18.5.2. Különbözeti vizsga: iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi 
folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét. 
2.18.5.2.1. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, 
amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s 
amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra 



lépésnek. 
2.18.5.2.2. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig 
egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében, mellyel 
a szülő írásban keresi meg az intézmény vezetőjét. 
2.18.5.2.3. A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg. 
 
2.18.5.3. Javítóvizsga: ha a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát 
tehet. 
2.18.5.3.1. A tanév utolsó tanítási napjáig tantárgyak javítóvizsga témaköreit 
ismertetni kell az érintett tanulóval, ill. szülőjével. 
2.18.5.3.2. A javítóvizsga a fenti rendeletben meghatározott időben, előre és írásban egyeztetett 
időpontban szervezhető. A javítóvizsga bizottságában a kérdező tanár lehetőség szerint ne a 
tanulót javítóvizsgára utasító szaktanár legyen. 
2.18.5.3.3. A tanulót a vizsga eredményéről szóban azonnal, később írásban is tájékoztatni kell. 
2.18.5.2.4. A vizsga eredményét a naplóban, törzslapon, bizonyítványban fel kell tüntetni. A 
javítóvizsgáról jegyzőkönyv készül, melyet a vizsgabizottság minden tagja aláír. 
 
2.18.5.4. Pótló vizsga: Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az 
osztályozó/javító/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, - kérelmére - pótló 
vizsgát tehet. 
Időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöli ki. 
 
2.18.5.5. Független vizsgabizottság előtt tett vizsga: a független vizsgabizottság előtti 
vizsgáztatás esetében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet 73.§-a alapján járunk el. 
 
2.18.5.6. Magántanuló esetén: a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 75.§ bekezdései az irányadók. 
 
2.18.6. A vizsgák követelményei: a tanulmányok alatti vizsgák követelményeit a helyi tanterv 
tartalmazza évfolyamonként, s tantárgyanként. Az eljárásban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
ad útmutatást. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészeket a tantárgyi közösség tagjai állítják 
össze. 
 
 

 


