Osztályozó vizsga
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tennie, ha


az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



az

igazgató

engedélyezte,

hogy

egy

vagy

több

tantárgy

tanulmányi

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,


a tanköteles tanuló 30 óránál többet mulasztott igazolatlanul.



a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Az első kettő esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (például utólag fel szeretné venni a
választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni), akkor a tanuló köteles írásban erre
engedélyt kérni.
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésben meghatározott időnél többet
mulasztott, azaz az igazolt és az igazolatlan mulasztása


a tanévben a 250 órát,



a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti órák 20%-át,



elméleti tantárgyból a tanítási órák 30%-át 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 osztályozó vizsgát tegyen.

A nevelőtestület ebben az esetben az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a
tanuló, igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola
eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév
végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt
minősíthető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie.
Az osztályozó vizsgára a kérvények elbírálása valamint a nevelőtestület döntése után az
igazgató jelöli ki a vizsgabizottságot, és határozza meg a vizsga idejét és helyét.
Jellemzők:


Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák
időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.



A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető.



Az osztályozó vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.
Amennyiben erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust
kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.



Ha a vizsgázó az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad,
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, illetve sikertelen osztályozó vizsgát tesz,
akkor javító vizsgát tehet.



Az osztályozó vizsgák tantárgyi követelményeit az adott évfolyamon a
munkaközösségek és a szaktanárok állítják össze a kerettantervi követelmények
alapján, erről tájékoztatják a vizsgázót.



előrehozott idegen nyelvi érettségi esetén: német és angol nyelvből osztályozó
vizsgát leghamarabb a 11. évfolyam januárjában az a tanuló tehet, aki legalább jó (4)
osztályzatot ért el addigi tanulmányai során, amennyiben kérelmét a szaktanár
támogatja és a tagintézmény-vezető ezt engedélyezi.
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:
Az írásbeli vizsga három részfeladatból áll: szövegértési feladat, nyelvhelyesség
feladat, levélírás (45 perc, 25%-tól elégséges, 40%-tól közepes, 60%-tól jó, 80%tól jeles), a korábbi évek érettségi feladataiból összeállítva.
A szóbeli vizsgát a vizsgázó háromtagú bizottság előtt teszi. A szóbeli vizsga két
részből áll: (1) társalgás egy érettségi témáról, ill. (2) önálló témakifejtés. Az
értékelés úgy történik, mint az érettségin.

