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A vizsgákról 
 

Osztályozó vizsga követelményei 2018/2019. 
 

 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben előírt közzétételi lista a 23. § (3) h) alapján 
tartalmazza - az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a 
tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét. 
 
Pedagógiai program 2019. augusztus- 37.oldal 
 

1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
 
1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya 
 
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozóvizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra vonatkozik. 

 
Osztályozó vizsga: Az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető iskolai 

vizsga, melyre magántanulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely 

tantárgyból egyéni felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. Több évfolyam anyagából 

összevont vizsga is tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni. 

Bizottság előtti vizsga.  

 

Javítóvizsga: A tanév végén az elégtelen (1) osztályzatot kapott tanuló javító vizsgát tehet az 

aktuális köznevelési törvény által meghatározott feltételek 

 
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő. 
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A törvény kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 

 
A magántanulói státuszt a magasabb rendű jogszabályokban előírtak szerint kérelmezni, 

a kérést indokolni kell. A magántanuló a tanév végén, (készségtárgyak kivételével) minden, az 

adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból osztályozó vizsgát tesz. Az értékelés minősítés és 

továbbhaladás rendje azonos a normál tanulókéval. A magántanulók felkészüléséhez az iskola 

útmutatást nyújt, adott esetben korrepetálási lehetőséget biztosít.   

Az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévkor szöveges értékelést alkalmazunk. Ezen 

évfolyamok esetében a tanító javaslatára a szülő előzetes tájékoztatása után határozható el az 

évfolyamismétlés.  

Nkt alapján: 

57. § (1)183 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt 

tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére 

legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor 

is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben 

csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. 

 

Az értékelés rendje 
 
A vizsgatárgyak részei és követelményei 
 

A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden 

kötelező és választott tárgyban legalább elégséges (2) szinten teljesítette.  

Az elégséges szint eléréséhez minimálisan szükséges ismeretanyagot a helyi tanterv 

egyes tantárgyakra előírt követelményeinél kell meghatározni tantárgyanként és 

évfolyamonként. 

A magasabb rendű jogszabályok által előírt esetekben osztályozó vizsga illetve 

javítóvizsga tehető. A továbbhaladás feltétele ezekben az esetekben is az elégséges szint 

elérése. 

Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem 

osztályozható. Számára a tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet. A sikertelen osztályozó 

vizsga, vagy engedély meg nem adás, évfolyamismétlést von maga után. 
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 Magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, biológia, kémia, 

földrajz, természetismeret, tánc és dráma, hon- és népismeret, informatika, testnevelés, 

technika, életvitel és gyakorlat, ének-zene és rajz és műalkotások elemzése 

 

Az elégséges szint eléréséhez minimálisan szükséges ismeretanyagot a helyi tanterv 

egyes tantárgyakra előírt követelményeinél kell meghatározni tantárgyanként és 

évfolyamonként. 

 

Házirend 2019 
 
33. oldal 
 
 Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a 

helyi tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási 

feltételek alkotják. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára 

jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek 

között, s hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az 

osztályfőnök útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően 

harminc nappal. 

 

A vizsgák tervezett időpontja a 2019/2020. tanévben: 

I. félév: osztályozó vizsga: 2020. január 23. csütörtök 

II. félév: osztályozó vizsga: 2020. június 09. kedd 

Javítóvizsga:    2020. augusztus 25-26. kedd-szerda 

 

 

Cegléd, 2019.10.01.       

          Sági Anikó 

            igazgató 


