1. A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

1.1 A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:







osztályozó vizsgákra,
különbözeti vizsgákra,
javítóvizsgákra,
pótló vizsgákra,
tanúsító vizsgákra,
ágazati alapvizsgára vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:




aki osztályozó vizsgára vagy tanúsító vizsgára vagy ágazati alapvizsgára jelentkezik,
akit az oktatói testület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
akit az oktatói testület 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.

Kiterjed továbbá az intézmény oktatói testületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben a következők lehetnek:


Osztályozó vizsga: a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához
osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 250 tanóránál többet mulasztott, és az oktatói testület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
 az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában
az elméleti tanítási órák húsz százalékánál többet mulasztott,
 közismereti tantárgyból az éves tanítási órák harminc százalékánál többet
mulasztott, szakmai elméleti óráról 20%-nál többet mulasztott, szakmai
gyakorlati tantárgyból nem tehető osztályozó vizsga.





Különbözeti vizsga: iskolánk nem 9. és szakképző 13. évfolyamába belépő tanulók
esetén, ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves
óraszámainak összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő összeg, a
belépő tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie. Ugyancsak különbözeti vizsgát kell
tenni a nem tanult tantárgyakból is.
Javítóvizsga: a tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha:
 tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,
 igazolatlanul távol maradt az osztályozó vagy különbözeti vizsgáról,






 az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. Ebben
az esetben a sikertelen osztályozó vagy különbözeti vizsgát követő
vizsgaidőszakban kell javítóvizsgát tenni.
Pótló vizsga: amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról
igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a
vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.
Tanúsító vizsga: az egészségügyi ágazatban tanulók a 11. év végi és a 12. évfolyam
szakmai gyakorlatainak sikeres teljesítése, illetve az érettségire épülő képzés esetén a
vizsgához kapcsolt szakmai tartalmak eredményes teljesítése után tudnak szakmai
tanúsító vizsgát tenni. (Részletes szabályozás a VI. mellékletben)
Ágazati alapvizsga: a szakmai képzésben tanulók az első két év teljesítése után,
érettségire épülő képzés esetén az első félév teljesítése után tudnak ágazati alapvizsgát
tenni. (Részletes szabályozás a VII. számú mellékletben.)

1.2 Vizsgaidőszakok
A tanulmányok alatti vizsgát a következő vizsgaidőszakokban lehet letenni.
Pótló vizsgát az igazgató a tanév tetszőleges időszakában engedélyezhet, a szülő (vagy
nagykorú tanuló) írásos kérelmében leírt okok mérlegelése után. Megalapozatlan kérés esetén
az igazgató nemleges döntést is hozhat.
A rendes vizsgaidőszakokban bármelyik vizsgafajta letehető. A rendes vizsgaidőszakok a
következők:




Félévi: a tanév rendje szerinti félévi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap,
Év végi: a tanév rendje szerinti év végi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap,
Nyári: augusztus utolsó 10 munkanapja.

A rendes vizsgaidőszakok pontos dátumait az aktuális tanévre a tanév rendjéről rendelkező
rendelet szerint kell meghatározni és a tanuló gondviselőjét a vizsga időpontjáról írásban kell
értesíteni.
1.3 A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje
A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag.
A vizsga teljesítményének százalékos értékelése: megegyezik a középszintű érettségi vizsgán
alkalmazott %-os értékekkel. Szakképző évfolyamokon a szakmai vizsgán alkalmazott %-os
értékekkel.

