
Tanulmányok alatti vizsgák  

 

Tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítását a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 66.§-72.§- ban leírtak szerint 

végezzük. Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgák körében a pótló, javító, különbözeti és az osztályozó 

vizsgák esetében alkalmazzuk ezt az eljárásrendet.  

Osztályozó vizsgát az a tanuló tehet, akinek a nevelőtestület engedélyezte.  

Az értékelés a helyi tantervben meghatározott szabályok szerint történik.  

Amennyiben a tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján nem tudjuk 

megállapítani, azt az osztályozó vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott alapján állapítjuk 

meg. Az iskolánkba más iskolákból érkező tanulók számára az igazgató különbözeti vizsgát írhat elő.  

 

Vizsgákra kötelezettek köre: 

Osztályozó vizsgát köteles tenni a tanuló akkor, ha  

 magántanuló,  

 Köteles osztályozó vizsgát engedélyezni a nevelő testület akkor, ha a tanulónak kétszázötven 

óránál több mulasztása van, és érdemjegyei alapján félévi vagy év végi osztályzattal nem 

értékelhető. Ezt a nevelőtestület csak akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát.  

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha:  

 a 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.  

Különbözeti vizsgát tehet igazgatói utasításra az a tanuló, aki iskolánkban kívánja folytatni 

tanulmányait.  

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 tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt is 

tehet vizsgát a 20/2012. EMMI rendelet 73.§ alapján. 

 

 

 

 

 

 

 



A felvételi eljárás szabályai az általános iskolában 

 

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, 

tankötelezettségét teljesíteni.  

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt 

követő évben tankötelessé válik.  

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.  

Iskolánk egyházi fenntartású, ezért nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos 

rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozót. 

A beiratkozás időpontjára a 20/2012.évi EMMI rendelet 22.§-nak (1), (2) bekezdése az irányadó. 

 

Más iskolából jelentkező tanulók felvételének elvei  

 A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján 

történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.  

 A más iskolából való átvételét kérő tanuló átvételére intézményünkbe akkor van lehetőség, ha a 

tanulmányi eredménye eléri a 4,0-es átlagot. Az átvett tanuló osztályba sorolásáról a szülővel 

történő előzetes egyeztetés alapján az igazgató dönt. A döntés alapja: a tanuló által előzőleg tanult 

program, tananyag, illetve az, hogy milyen idegen nyelvet tanult.  

 Iskolánkban keresztyén értékeken alapuló gyermekközpontú nevelés folyik. Az átjárhatóság 

lehetőségét minden tanulónak biztosítjuk, ha iskolánk követelményrendszerének teljesítését 

vállalja, és az általunk vallott és képviselt értékrendet elfogadja.  

 

A szülő a gyermek iskolánkban való beíratásakor elfogadja a keresztyén szemléleten alapuló nevelést, 

segíti gyermeke egyházi rendezvényeken való részvételét, az iskola szokásrendszerének elsajátítását.  

Ha más iskolából iratkozik át a tanuló és egy-egy tantárgyból nem az iskolánknak megfelelő ütemben 

halad, szülői kérvényre időt kap a felzárkózásra. Az iskola pedagógusai az iskolán kívüli, otthoni 

segítségnyújtás lehetőségeiről a szülőket tájékoztatják, a felzárkóztatásról a szülő gondoskodik.  

Ha a tanuló eltérő tanterv szerint tanult, akkor az adott tantárgyból különbözeti vizsgát kell tennie.  

 

 


