5. 14. 3 .Tanulmányok alatti vizsgák
Tanulmányok alatti vizsgák típusai: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló és javító-vizsga.
Osztályozóvizsga
A tanulónak a félévi és év végi osztályzat megállapításához osztályozóvizsgát kell tennie, ha:
- kérelme alapján az igazgató felmentette a tanóra/tanórák látogatása alól
- kérelme alapján az igazgató engedélyezte, hogy a tantárgy követelményeinek az előírtnál rövidebb
idő alatt tegyen eleget
- jogszabályban meghatározott óraszámnál többet mulasztott, és a nevelőtestület engedélyezi
számára
- választása alapján független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát
- vendégtanulói jogviszony keretében tanult tantárgyból
Különbözeti vizsga
A tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie:
- átvétel esetén, ha a két intézmény pedagógiai programjának eltérése indokolja
- orientációváltás esetén
- felkészülési szint módosítása esetén
Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad vagy a
megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán
való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó
szándékos vagy gondatlan magatartására. Ennek mérlegelése az igazgató hatásköre.
Javítóvizsga
A tanuló javítóvizsgát tehet, ha:
- a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott
- az osztályozóvizsgáról, különbözeti vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik
Az érdemjegy megállapítása: az írásbeli vizsgából kiindulva
matematika: 12,5 – 24 % - szóbelizhet az elégségesért
25 – 49 % - elégséges
50 %-tól szóbelizhet a jobb jegyért
fizika, kémia: 0 – 24 % - elégtelen, nem szóbelizhet
25 – 49 % - kötelező szóbeli
50 – 69 % - elégséges
70 – 79 % - közepes
80 – 89 % - jó
90 %-tól -jeles
A többi tantárgy esetén az érdemjegy megállapítása az egyes tantárgyak tanulmányi
követelményeinél megadott százalékos értékelési skála alapján történik.
A vizsgák lebonyolítására vonatkozó egységes szabályok
- A vizsga formáját (írásbeli és/vagy szóbeli) a munkaközösség jogosult eldönteni.
- A vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg. A háromtagú vizsgabizottságba két olyan tagot kell
jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.
- Az egyes tantárgyak vizsgakövetelményeit a szakmai munkaközösségek határozzák meg.
- A vizsgákat az igazgató által kijelölt két időszakban kell lebonyolítani. A kijelölt időponttól előzetes
kérelem alapján, igazgatói engedéllyel lehet eltérni. (Kivéve javítóvizsga)
- Valamennyi vizsgáról, beszámolóról jegyzőkönyv készül.

- A dolgozatok a javítás után a vizsgáztató tanárnál vagy a felelős igazgatóhelyettesnél
megtekinthetők.
- Az írásbeli dolgozatokat minimum két tanéven át őrizni kell az iskola irattárában.
- A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető meg.
- A fent nem szabályozott kérdésekben a Működési Rendelet szabályai az irányadóak.

