
A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben szervez az 

iskola (egyéni tanrend szerint tanulók, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).  

A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor írásban kell 

tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt. Tanulmányok alatti 

vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a 

nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti 

vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó 

követelmények elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár 

véleményezése alapján dönt a minősítésről. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A vizsga 

tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai 

Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az 

intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására: augusztus, január és 

június folyamán (intézményi döntés szerint). A vizsgaidőszakok pontos időpontjáról a szülők írásbeli 

tájékoztatást kapnak. 

2021-2022-es tanév vizsgaidőpontjai: 

1. Félévi vizsgák: 2021. január 3-14. 

2. Év végi vizsgák: 2022. június 2-10.  

A vizsgák pontos időpontjáról a szülők írásbeli tájékoztatást kapnak. 

 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha: 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• tanulmányait egyéni tanrend szerint végzi, 

• hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó 

vizsgát tegyen.  

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból 

osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az 

osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a hiányzás 

mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható, magasabb osztályba való 



lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban 

jelentkezteti és felkészíti.  

 Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszerezni. 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és egyéni tanrendben tanulók esetében az osztályozó vizsga 

tárgyai a következők: 

- 1-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret, angol 

- 5-6. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, történelem, matematika, és 

természettudomány, kéttannyelvű osztályokban science, célnyelvi civilizáció, 

készségtantárgyakból projektfeladat 

- 7-8. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, történelem, matematika, fizika, 

biológia, kémia és földrajz, kéttannyelvű osztályokban biology , history, célnyelvi 

civilizáció,készségtantárgyakból projektfeladat 

 


