A Szent Mór Iskólakózpónt vizsgaszabalyzata
Vizsgák fajtái:


Osztályozó vizsga



Különbözeti vizsga



Javító- pótvizsga



Szaktantárgyi vizsga



Szintfelmérő vizsga



Felvételi vizsga



Érettségi vizsga

A félévi és év végi érdemjegyek megállapításának alapja:
A tanulók tudásának értékelésénél az érdemjegyek és osztályzatok a következők:
Tantestületi megállapodás alapján 1,8-tól ad a szaktanár elégséges érdemjegyet.
A további jegyeknél a kerekítés szabályai szerint járunk el, azaz 2,5-től; 3,5-től; 4,5-től adja
meg a tanár a jobb jegyet.
A szaktanárnak lehetősége van ettől eltérően osztályozni, de abban az esetben, ha az év végi
osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától,
a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és
indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a
nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján
a tanuló javára módosítja. (Köznevelési törvény 31.54§.6)

Osztályozó vizsga
A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatok megállapításához, vagy egy adott
tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak a következő esetekben vizsgát kell
tennie:


Előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy
tanulmányi vizsgakövetelményeit.



A jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott és a szaktanár javaslatára a
nevelőtestület döntése alapján vizsgát tehet.



Külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató
engedélyezte számára a vizsgát.



Más intézményből lépett át és a továbbhaladás feltételeként az előzőekben nem
tanult.

Az igazgató által kijelölt időben és helyen kell az osztályozó vizsgának eleget tenni. A
vizsga pontos napjáról a diák és a szülő a vizsga előtt minimum hat héttel értesítést kap. Egy
vizsgán legfeljebb két évfolyam tananyagából lehet vizsgát tenni. Az osztályozó vizsgát az
igazgató engedélyezi. A tanuló a szándékát írásban jelzi az intézmény vezetőjének, legalább két
hónappal korábban.
A vizsga követelményeit az egyes tantárgyak helyi tantervei határozzák meg. A vizsga
napján a tanuló mentesül a tanórák látogatása alól. A vizsga tantárgytól függően írásbeli, szóbeli
vagy mindkét formában történik. A tanuló teljesítményének értékelése az adott tantárgy
munkaközössége által elfogadott értékelési rendszer szerint történik. A vizsga díjtalan és nem
ismételhető. A vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
A sikeresen vizsgázott tanulónak nyilatkoznia kell, hogy az adott tárgyat kívánja-e tovább
tanulni, kíván-e járni az adott tárgy óráira, idegen nyelv esetén kíván-e más nyelvet tanulni.
Abban az esetben, ha a vizsga eredménye a tanuló számára nem fogadható el, tehát nem
fogadja el az érdemjegyet, valamint a további tanulmányaihoz nem feltétlenül szükséges, a
vizsga semmisnek tekinthető és a tanulói kötelezettségét nem befolyásolja.
Az osztályozó vizsga lehetőség a tanulmányok lerövidítésére, illetve előrehozott érettségi
letételére. Az előrehozott érettségi vizsgát akkor lehet letenni, ha a középiskolai
tanulmányoknak eleget tett a diák. A vizsga többletmunkát kíván, semmilyen körülmények
között nem ad felmentést más tárgyak óráira való készülés, vagy látogatása alól.

Különbözeti vizsga
Azok a tanulók, akik más iskolából jöttek, vagy más képzési formából érkeztek, ahol nem
tanulták az adott tantárgyat, vagy tartalmilag mást tanultak, kötelesek különbözeti vizsgát tenni.
Különbözeti vizsgát tanév közben is lehet tenni, legkésőbb az utolsó előtti tanítási héten.
Konkrét időpontját, helyét és a bizottságot az igazgató határozza meg. A vizsgáról
jegyzőkönyvet kell vezetni.
A sikertelen különbözeti vizsga esetén a javítóvizsga szabályait kell követni.

Javítóvizsga
Javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek valamely tárgyból az év végén
osztályzata elégtelen volt, vagy az osztályozó vizsgán, különbözeti vizsgán elégtelen
osztályzatot szerzett.
Szabályai:


Helyszíne az intézmény, amelyben a tanulói jogviszony fennáll.



Helyszínét, időpontját és a bizottságot az igazgató állapítja meg.



A tanuló az időpontról és a helyszínről a hivatalosan kiküldött levélből és a mozanapló
értesítéséből tájékozódik.



A követelményeket a szaktanár a tanév végén, illetve a vizsgára utasításkor ismerteti



A tanuló előzetes jelentkezés nélkül jelenik meg a bizottság előtt.



A vizsga indokolatlan elmulasztása, vagy szabálytalanság miatti eltiltás osztályismétlést
von maga után



A javítóvizsgát az osztályozó vizsgára előírt módon kell lebonyolítani.



A tanév végi elégtelen osztályzat miatti javítóvizsga nem ismételhető és díjtalan.



A vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, eredményét a törzskönyvbe és a bizonyítványba
kell bejegyezni, és ezt az igazgató által hitelesíteni.

Szaktantárgyi vizsga
A szaktárgyi vizsgán minden tanulónak részt kell venni, az adott évfolyamon az adott
tárgy, vagy tárgyakból a gimnáziumi 9., 10., 11. évfolyamokon. A vizsgák időpontja május 12. hete. Tantárgytól függően szóban, írásban, vagy mindkét módon vizsgáznak a diákok.


A vizsga tartalmát a szaktárgyi munkaközösség határozza meg.



A tantárgyi tartalmat, valamint az időpontot legkésőbb az első félév végéig kihirdeti
a szaktanár.



A vizsga napján mentesül a tanuló a napi számonkérés alól.



A vizsgán a vizsgabizottságon kívül az osztályfőnök lehet még jelen.



Az eredmény kihirdetése az osztály közössége előtt történik.



A tanuló távolmaradásának jogszerűségéről az igazgató dönt.



Indokolatlan távolmaradás elégtelen eredménynek tekintendő.



A vizsgán felkészülési idő 20 perc, feleleti idő maximum 15 perc.



A vizsgán kötelező ünnepi öltözetben megjelenni.



A vizsga értékelése az alábbi százalékok alapján történik:



40-54%

2

55-69%

3

70-84%

4

85-100%
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A sikertelen vizsgát meg kell ismételni, melyre egy alkalommal van lehetőség,
időpontját a szaktanár írja elő.



A négyosztályos gimnáziumban a vizsgarendszer a következő:
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Szintfelmérő vizsga
Azok az általános iskolai tanulók, akik idegen nyelv vagy matematika tantárgyakból
ugyanazon évfolyam különböző szintű csoportokban tanulják a tantárgyat, a szintfelmérő
vizsga alapján kerülnek a nekik megfelelő szintű nívó és támogató csoportba.
Szintfelmérő vizsga szabályai:


A belépő tanulók, vagy tanulócsoportok szeptemberben a tanév kezdetekor vizsgáznak
matematikából. Idegen nyelvből a felvételi elbeszélgetés napján írnak a jelentkezők
szintfelmérőt.



A már rendszerben lévő diákok idegen nyelvből 4. és 8. évfolyamon; matematikából 4.
évfolyamon vizsgáznak a tanév végén.



A vizsga pontos időpontját az igazgató határozza meg.



A szintfelmérés írásban történik minden tárgyból.

 A támogató és a nívó csoportok közötti átjárás alapja, a tanuló teljesítménye, jegyeinek
átlaga, és az adott szaktanár véleménye.

Felvételi vizsga
Iskolánk 9. osztályaiba felvételi vizsga alapján lehet bekerülni. Az írásbeli vizsgák
időpontját az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet; a szóbeli meghallgatások, az
idegen nyelvi szintfelmérő, valamint az orientációs szakok írásbeli felmérőinek időpontját
iskolánk munkaterve határozza meg.
A felvételi vizsga három részből áll:


Az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. első félév) alapján (a
készségtárgyak nélkül a bizonyítványban illetve a félévi értesítőben szereplő tíz
tantárgy)



A központi matematika és magyar írásbeli eredmények



Felvételi elbeszélgetés

Érettségi vizsga
Az intézmény 12. évfolyamos diákjai, illetve a már korábban érettségizettek
jelentkezhetnek az érettségi vizsgára. Az előrehozott érettségi vizsgára azok a diákok
jelentkezhetnek, akik a választott tantárgyból a középiskolai követelményeket teljesítették.
Az állami vizsgát teljes mértékben szabályozza a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet.

