
A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

Iskolánkban hagyománya van a félévi- és év végi vizsgáknak a 7-8. évfolyamokban. Így 

készítjük elő tanulóinkat a felvételi vizsgákra és az OKV mérésekre. Osztályozó- és pótvizsga 

rendje • A tanuló első évfolyamon és csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha 

a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt vagy igazolatlan mulasztás miatt nem 

tudta teljesíteni. 

 • Megismételheti az első évfolyamot a tanuló a szülő kérésére.  

• A felzárkóztatásra szoruló tanulók teljesítményét mérve és visszamérve megállapítható 

fejlődésük üteme és mértéke, valamint az, hogy szükségük van-e további foglalkozásokra. A 

fejlesztési tervet és az elért teljesítményt a fejlesztő pedagógussal együttműködve értékeli a 

pedagógus.  

• Ha a tanuló a tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül – elégtelen osztályzatot 

kapott, javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgát augusztus 20. után tartjuk, a szeptemberi 

tanévkezdés előtti héten. A pontos időpontról levélben értesíti az igazgató a szülőt és a 

gyermeket. A tanulónak a szaktanár pontosan megmondja milyen témakörből, milyen 

mélységben készüljön. Számára konzultációs lehetőséget biztosít a nyár folyamán.  

• Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kettőszázötven tanítási órát, illetve 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 osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, 

hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor 

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai 

foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési 

kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, 



tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első 

félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem 

volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.  

• Félévi – és év végi vizsgák A tanulók megadott vizsgatételek alapján készülnek fel a hetedik 

és nyolcadik osztályos félévi és év végi vizsgákra, tanári irányítás alapján. Félévi vizsga: 

január 2-3. hetében Év végi vizsga: május 3-4. hetében 


