
Tanulmányok alatti vizsgák rendje  

 

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

kettőszázötven tanítási órát, az elméleti tanítási órák húsz százalékát, 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.  

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett 

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. 

 Ha a nevelőtestület nem engedélyezi, az osztályozó vizsga letételét a tanévet meg kell 

ismételni.  

 A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha a tanuló egyéni munkarend keretében teljesíti tanulmányait, ha felmentést 

kapott a tanórai foglalkozáson való részvétel alól, ha engedélyezték, hogy rövidebb idő 

alatt eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. 

 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott.  

 A javító és osztályozó vizsga időpontjáról az igazgató értesíti a tanulót és a szülőt. 

 A tanuló – a szülő aláírásával – a félév illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. 

napig, valamint a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti a független 

vizsgabizottság előtti beszámoltatást.  

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, 

és ezt igazolja. 

 A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

 A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 



- javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg. 



 


