
19. Tanulmányok alatti vizsgák rendje  

 

19.1. A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó  

vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell  

megállapítani.  

 

19.2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat  

megállapításához, ha  

 felmentették a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól  

 tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget  

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek  

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget  

 a 20/2012. EMMI rendelet 51.§(7) bekezdés pontjában meghatározott  

időnél többet mulasztott és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó  

vizsgát tehet.  

 

19.3. Az osztályozó és javító vizsgák követelményeit a helyi tantervben 

meghatározott követelmények alapján a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv 

életbe lépésének megfelelően felmenő rendszerben.  

 

19.4. Az osztályozó vizsga időpontját az igazgató határozza meg:  

 a félévi osztályzat megállapítására szolgáló osztályozó vizsga időpontja: az  

I. félév utolsó hete  

 a tanév végi osztályzat megállapítására szolgáló osztályozó vizsga  

időpontja: a II. félév utolsó hete. A vizsga időpontjáról, helyéről és  

követelményeiről legalább 2 hónappal korábban írásban tájékoztatjuk a  

tanulót és szüleit.  

 

19.5. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, 

távol marad vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. 

 



19.6.  Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha  

 a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott  

 osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a  

vizsgáról engedély nélkül távozik.  

 

19.7. A javítóvizsga időpontja: augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő 

időszakban kerül sor az igazgató által meghatározott időpontban. A javítóvizsga 

időpontjáról, helyéről és követelményéről tanév végén írásban tájékoztatjuk a tanulót 

és szüleit. 

 

Tanulmányok alatti vizsgák ideje 2021/2022-ben 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az 

iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) – 2021. augusztus 27. 8:00 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti 

héten) – 2022. január 19., 2022. június 7. 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott 

konzultáció alapján) egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)  

 

 


