(Részlet a pedagógiai programból)
2.15 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai
A pedagógiai folyamat meghatározó eleme az eredményességet, a hatékonyságot
mérő ellenőrzés és értékelés. Ennek hangsúlyos része az országos és fenntartói
kompetenciamérésekben való részvétel. (A mérések napján a tanulók a mérési időn
kívül – csak testnevelés és művészeti tárgyú órákon vehetnek részt.) Az ellenőrzési és
értékelési rendszernek két - egymással összefüggő - oldala van:
(a) a tanulói teljesítmények ellenőrzése, értékelése
(b) a helyi tantervnek az ellenőrzése, értékelése, beválásának vizsgálata.
A folyamatos ellenőrzésnek a nevelőtestület által elfogadott elvei; ezek vonatkoznak:
az ellenőrzés formáira, a gyakoriságra, a döntően ösztönző és főként minősítő
szelektáló ellenőrzés célszerű viszonyára, az osztályozás módjára, az osztályzatok
javításának lehetőségeire, az évközi osztályzatok és az év végi érdemjegy kapcsolatára.
A tanárok az ellenőrzés és értékelés terén is nagy módszertani szabadsággal
rendelkeznek.
Az értékelés a tanév során folyamatosan történik, az írásbeli és a szóbeli ellenőrzés
arányait az adott tantárgy sajátosságai, az érettségi vizsga előírásai határozzák
meg.
A félév és a tanév végén születő érdemjegyek tükrözzék az évközi osztályzatokat, a
tantárgyi jegyet a szaktanár, a magatartás és szorgalom osztályzatot az osztályban
tanító tanárok határozzák meg.

Az iskolai előrehaladást, más szóval a magasabb évfolyamba lépés feltételeit és módját
elsősorban jogszabály határozza meg. E szerint a feltétel:”a tanulmányi követelmények
sikeres teljesítése. ” Iskolánkban akkor teljesül a szóban forgó tétel, ha a tanuló az
adott évfolyamon a számára előírt összes tantárgy (a kötelező és a választott

együttesen) követelményét legalább elégséges szinten elsajátította.

A tanulmányok alatti vizsgák (a továbbiakban: vizsga) a következők:
a) javítóvizsga
b) osztályozó vizsga
c) különbözeti vizsga
d) pótló vizsga

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend


A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet
tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.



A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon
valamint az intézmény honlapján közzétesz.



Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három
évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet
vizsgázni.



Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az
osztályozó

vizsgára

való

jelentkezés

az

iskola

titkárságán

elérhető

formanyomtatványon történik, az igazgató által meghatározottak és kihirdetettek
szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a
gondviselő is aláírja). Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák
látogatásának kötelezettsége alól.


A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák
meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel
írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján
folyamatosan megtekinthetők



A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított
valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság
szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt.

Vizsgaforma, vizsgarészek
-

szóbeli vizsga

-

írásbeli vizsga

A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai
1. Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő
esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és
irodalom tantárgyból 60 perc.
2. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.

3. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt
vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg
az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.
4. Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.
5. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak
jelen kell lennie.
6. A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat)
kidolgozására legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.
7. A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja
megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt
húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet
időtartama.
8. A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
9. Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére
meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától
eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát
úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt
vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak megismétlésére.
10. A vizsga a vizsgázó számára díjtalan
11. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
12. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola
irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
13. A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.
14. A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell
jegyezni.
15. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a
diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés
(vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A
tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a
vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez,
melyet jegyzőkönyvbe kell venni.

16. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével
értékeli és aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva
kell eszközölni.
17. A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban
meghatározott záradékokkal be kell vezetni.
18. Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a
legutóbb teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.

