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OSZTÁLYOZÓ- ÉS EGYÉB ÉVKÖZI VIZSGÁK
(Részlet a Pedagógiai Programból)

A vizsgák értelme és rendje
A belső vizsgarend kialakításának célja, hogy a tanulók nagyobb szintézisre tegyenek szert. A
vizsgahelyzet gyakorlásán és a konkrét tanulmányi elmélyülésén túlmenően a tanuló számot
ad anyanyelvi kifejezőkészségéről is. A vizsgaidőpontokat és a témákat a tanév elején
határozzuk meg. A vizsgák nyilvánosak. A szóbeli vizsgákra iskolai egyenruhában kell
megjelenni.
Az iskolai vizsgák fajtái: felvételi, különbözeti, javító, osztályozó, év(ek) munkáját lezáró,
illetve érettségi vizsga. A vizsgákról a tanulókat az oktatási igazgatóhelyettes időben írásban
értesíti.
Osztályozóvizsga
A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha

-

felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

-

engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgyból tanulmányi követelményének az
előírásnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, anélkül, hogy a tanuló a tantárgyi
követelmények teljesítése alól mentesítést nyerne.

-

Ha egy adott tantárgyból a tanórák 30%-ánál többet mulaszt.

-

A megengedett - 250 óránál - többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet.

-

A különbözeti és osztályozó vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőpontot kell
kijelölni.

-

Az osztályozó-javító vizsga időpontja augusztus 25-31. közötti időszak.

Független vizsgabizottság kérése esetén a bizottságnak nem lehet tagja az a tanár, aki abban
az iskolában tanít, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.
Alapozó vizsgák
A pedagógia programnak megfelelően különböző évfolyamok tanulói "alapozó vizsgát"
tesznek. Ennek célja, hogy a tanuló az adott műveltségi területen szintézisre tegyen szert,

megerősítést és visszajelzés kapjon kompetenciájáról (tudás, képesség, motiváció). Az
eredményről a szülőt tájékoztatja az iskola.

Vizsgák további célja a vizsgázás légkörének

megszokása és a szóbeli kifejezési készség erősítése. A vizsgára rendelt tantárgyak körét és
azok időpontját az igazgató határozza meg, melyet az év elején nyilvánosságra kell hozni.
A vizsgák beosztása:
Évf.

Tantárgy

Forma

6.

Úszás

Gyakorlati vizsga

8.

Magyar nyelv és irodalom

Írásbeli és szóbeli vizsga

Tagozatvizsga: matematika, magyar, történelem, biológia,
kémia, stb.
9.

Idegen nyelv

10.

Történelem

Írásbeli vizsga
Írásbeli/szóbeli
„Kis érettségi” (írásbeli,
szóbeli)

Matematika

„Kis érettségi” (írásbeli)

Természettudomány

Komplex

11.

Magyar nyelv és irodalom

„Kis érettségi” (szóbeli)

12.

Próba-érettségi: Magyar irodalom

Írásbeli

Próba-érettségi: Matematika

Írásbeli
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Írásbeli

A pedagógusok időben tájékoztatják a diákokat a vizsgák rendszeréről, tartalmáról és az
alkalmazott mérési formáról.
A vizsgák beszámítása
A vizsgajegy kétszeres témazáró jegyként kerül beírásra a naplóba. Vizsgajegy nem javítható
pótvizsgával. A vizsga eredményét a szakmai munkacsoport és az osztályfőnök minden
esetben kiértékelni köteles, és a tanév végén írásos értékelésben ismertetni a nevelőtestülettel.
Közvetlenül a vizsga után a szaktanár értékelje ki osztályával a vizsgát, elsősorban a tanulási
folyamatra való tekintettel és megerősítésként.

(A vizsgák rendjét és szabályait iskolánk vizsgaszabályzata tartalmazza. A szabályzatot
évente frissítjük és elérhetővé tesszük az iskola titkárságán.)
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