A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM
Pedagógiai Programjának 6. számú melléklete
A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed
 az intézmény valamennyi tanulójára, aki a fenti vizsgák valamelyikén vesz részt,
illetve
 az intézmény vizsgákban érintett pedagógusaira.
A tanulmányok alatti vizsgák típusai (a továbbiakban: vizsga) a következők lehetnek:
 javítóvizsga
 osztályozó vizsga
 különbözeti vizsga
 pótló vizsga
A vizsga típusokat (és azok leírását) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - Rendelet 64.§ határozza
meg.

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi szabályok









A vizsgát a tanév helyi rendjében (ld: kronológia) meghatározott időszakban
(vizsgaidőszak) lehet tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.
A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, és az intézmény honlapján közzéteszi. (lásd
éves munkaterv)
A vizsga időpontjáról és helyszínéről a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő
(gondviselő) a vizsga kezdete előtt legalább 5 nappal értesítést kap. Az értesítés – a
vizsga típusának megfelelően - történhet e-mailben, vagy tértivevényes levél
formájában. A vizsga időpontokat – a személyiségi jogok figyelembevételével - az iskola
honlapján is közzétesszük.
Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató vagy helyettese
engedélyezi. Az osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola honlapjáról letölthető. (A
jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja).
A vizsga követelményeit – a vizsga típusának, a tagozatnak megfelelően - az iskola helyi
tantervében foglaltak határozzák meg. Javító vizsga esetén a vizsga részletes
követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap.
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.
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Vizsgaforma, vizsgarészek
A tanulmányok alatti vizsga – a tantárgy jellegének és az érettségire vonatkozó
vizsgaszabályzatnak megfelelően – állhat:
 írásbeli vizsgarészből
 szóbeli vizsgarészből
 gyakorlati vizsgarészből
Minden szaktárgyi vizsga esetén a vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. Ez alól kivételt
képez a matematika, amely alapesetben írásbeli vizsga. Matematika javítóvizsga esetében
azonban kiegészülhet szóbeli vizsgarésszel.
A készségtárgyak esetében – ének-zene, rajz és vizuális kultúra, dráma és tánc, illetve
testnevelés tantárgyból - gyakorlati és szóbeli vizsgarészek vannak.

A tanulmányok alatti vizsgák különös eljárási szabályai
Valamennyi vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatot a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - Rendelet
69-71. §-i határozzák meg.












Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő
esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként minimum 60 perc.
Egy napon legfeljebb három vizsgát lehet tenni.
A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság
előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár, aki a
tanulót előzőleg tanította.
Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.
A vizsgákon, az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak
jelen kell lennie. A háromtagú vizsgabizottság legalább két tagjának jogosultnak kell
lennie az adott tantárgy tanítására.
A tanulónak a szóbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több kérdésből / feladatból állhat)
kidolgozására legalább 30 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.
A szóbeli feleletek maximális időtartama 15-20 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja
megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzathat
vele. Erre is 30 perc a felkészülési idő, valamint 15-20 perc a felelet időtartama.
Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére 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.
A vizsga a vizsgázó számára díjtalan.
A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
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A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola
irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.
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 bélyegzőjével kell ellátni. A tanuló és
a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a
vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez,
melyet jegyzőkönyvbe kell venni.
Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és
aláírásával látja el.
A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott
záradékokkal be kell vezetni.
Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb
teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.

Független vizsgabizottság előtti vizsgákra vonatkozó szabályok
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző
harmincadik napig, a jogszabályban meghatározott esetben - az engedély megadását követő
öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy
milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül
továbbítja a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási
év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül
kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független
vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a
megyeszékhely szerinti járási hivatalnak.

