
Eljárási szabályok az osztályozó vizsgával kapcsolatban: 
 
Osztályozó vizsga évente 2 vizsgaidőszakban szervezhető: áprilisban és 
augusztusban, azonban az iskola igazgatója ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A 
vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő a tanuló osztályfőnökétől - 
minimum a vizsga előtt két héttel - értesítést kap. 
„Előrehozott érettségi vizsga csak a középiskolai tanulmányok teljes befejezését 
megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában tehető.” 
[106/2012. (VI.1.) Korm. rendelet 2.§ (3)] Az osztályozó vizsgán a helyi tantervi 
követelmény legfeljebb két évének anyaga kérhető számon, csak rendkívüli 
esetben engedélyezheti az iskola igazgatója a három év anyagából történő 
osztályozó vizsga letételét. Az osztályozó vizsga letételét minden esetben az 
iskola igazgatója engedélyezi, az osztályfőnökök és az illetékes szaktanárok 
véleménye alapján. Az előrehozott érettségi miatt osztályozóvizsgára való 
jelentkező tanuló kérelmét az májusi vizsgaidőszakra február 1-ig kell beadni az 
iskola igazgatójának címezve. 
Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete fogadja el a 
munkaközösségek javaslatai alapján. A vizsga részletes követelményeiről a 
tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap. 
Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának 
kötelezettsége alól. 
Az előrehozott érettségi vizsgán letehető vizsgatárgyakról a 100/1997. (VI. 13.) 
Korm. rendelet 9 § (3) a,b, rendelkezik. 
Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként 30 perc. Egy 
napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. (Informatikából gyakorlati vizsga 
van.) 
A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított 3 tagú vizsgabizottság előtt kell 
megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára az a tanár legyen, aki a tanulót 
előzőleg tanította. Az elnöki teendőket az igazgató, vagy megbízottja látja el. A 
tanulónak a szóbeli vizsgán az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 perc 
felkészülési időt kell biztosítani (kivéve az idegen nyelv). A feleletek maximális 
időtartama évfolyamonként 15 perc. 
A szóbeli vizsgán a tanuló a felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli részére csak 
akkor bocsátható, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának szóbeli részén 
megfelelt. 
Az osztályozóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy 
munkaközössége által elfogadott értékelési rendszer alapján történik. 
Az osztályozóvizsga egyszeri és nem ismételhető. 
Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak 3 hónapon belül javítóvizsgát 
kell tennie. 
Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a 
törzslapba és a bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni. 



Ha a tanuló osztályozóvizsgával teljesítette a követelményeket, a vizsga után 
nyilatkoznia kell, hogy 

- az adott tárgy óráit (szintentartás, vagy emelt szintre készülés 
miatt) látogatni szeretné, 

- vagy a tantárgy óráinak látogatása alól felmentést kér. 
Ha a tanuló a tantárgyat továbbra is tanulni szeretné, a tanórára járás kötelező. 
Ha a tanuló a tantárgyat nem kívánja tovább tanulni, jogszerű tartózkodási helye 
a könyvtár, illetve az alagsori aula. Az iskola épületét a lyukas órákban sem 
hagyhatja el a tanuló. 

 
Az osztályozóvizsgára való jelentkezés feltételei 
-az adott tantárgyból a tanuló előző félévi és év végi eredménye legalább jó (4), 
-tanulmányi átlaga az előző tanév végén, illetve félévkor legalább 3,0 volt; nem 
bukott egy tárgyból sem, 
-az adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése, 
-magatartása legalább közepes (a jelentkezéskor és a vizsga megkezdésekor is), 
(A jelentkező a felsorolt feltételek mindegyikének meg kell, hogy feleljen!) 
Az osztályozóvizsga – ha a tanuló önként vállalja – lehetőség az előrehozott 
érettségi  vizsga  letételére.  Az  osztályozó  vizsga  többletmunkát  kíván,  és 
semmilyen körülmények között nem ad felmentést más tantárgyak óráira való 
készülés alól. 
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