
16. Osztályozó-, javító-, különbözeti vizsga 
 
A törvényben előírtaknak megfelelően (Vhr.64-77§.), de a helyi tantervek követelményi 
szerint folynak. Az osztályzatok megállapítása a vizsgabizottság feladata. A vizsgabizottság 
által hozott döntés egyben iskolai döntés is. 
 
Javítóvizsga 
 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 ha tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-
étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 
 
Osztályozó vizsga 
 

 Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy tanítási 
évben meghaladta a kettőszázötven órát, alapfokú művészetoktatásban a tanítási 
órák egyharmadát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, 
abban az esetben a tanítási év végén nem állapítható meg osztályzat. Nem 
állapítható meg osztályzat akkor sem, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon 
való részvétel alól, illetve ha a tanulónak hiányzásai miatt nincs legalább havi egy, 
illetve félévi négy osztályzata. Ezekben az esetekben a tanuló a nevelőtestület 
engedélyével osztályozó vizsgát tehet. 

 Amennyiben a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, köteles 
osztályozóvizsgát tenni. Ha nem tesz osztályozóvizsgát, úgy tanulmányait 
évfolyamismétléssel folytathatja. 

 Abban az esetben, ha tanuló sikertelenül kísérelte meg az osztályozó vizsga 
letételét, és elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgára jelentkezhet.  A vizsgák 
előkészítéséért és zavartalan lebonyolításáért az intézmény vezetője felelős. 
Háromtagú vizsgabizottságot bíz meg, amely az iskola pedagógusaiból áll. 

 A szóbeli vizsga egy vizsgatantárgyból nem haladhatja meg a tíz percet. 

 Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt 
követelményeknek, munkáját osztályfőnöke az év végén szöveges formában 
értékeli a tanuló részére kiadott iskolalátogatási bizonyítványon, és tanulmányai 
előkészítő jellegűnek minősülnek. 

 A vizsgabizottságot az igazgató bízza meg, amely három tagból áll, egy 
vizsgaelnökből és két vizsgabizottsági tagból. 

 A vizsgabizottságból legalább egynek a vizsgatárgynak megfelelő szakos tanári 
végzettséggel kell rendelkeznie, aki a vizsgabizottság tagjaként ellátja a kérdező 
tanári feladatokat. 

 A vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdődhet és 18 óráig be kell fejeződnie.  

 Nem feltétlenül kötelező a tanulmányok alatt szervezett vizsgák alkalmával, 
írásbeli és szóbeli vizsgarészt szervezni. 



 A vizsgák követelményeit, részeit, az értékelés rendjét a helyi tantervben kell 
rögzíteni. 

 Az írásbeli vizsgán csak az iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapon, 
tétellapon lehet dolgozni.  

 Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb két írásbeli vizsgán vehet részt. 

 A szóbeli vizsgán egy vizsgateremben maximálisan 6 tanuló tartózkodhat. 

 A szóbeli tétel kifejtése 10 percnél hosszabb nem lehet, a felkészülésre legalább 20 
percet biztosítani kell. 

 Egy vizsganapon legfeljebb 3 szóbeli vizsgát lehet tartani egy vizsgázó számára. 

 A vizsgák között pihenőidőt (legalább 30 percet) kell a vizsgázók számára 
biztosítani. 

 A vizsga anyagát (jegyzőkönyv, tételsor, feladatlapokat) iktatva, az iskola 
dokumentumai között, tárolni kell. 
 

Pótló vizsga 
 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló 

esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó 

szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott 

vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi 

időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A 

vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

 


