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A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola  

valamennyi tanulójára vonatkozó  

 

 

VIZSGASZABÁLYZAT 

 

Készült:  

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

- valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-73. § alapján. 

 

Tanulmányok alatt tehető vizsgák: 

- osztályozó vizsga 

- különbözeti vizsga 

- javítóvizsga 

- beszámoló vizsga 

- pótló vizsga 

 

A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie egy félév vagy egy tanév követelményeiből: 

1. ha fel volt mentve a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 

2. ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet. 

3. ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 

A tanuló különbözeti vizsgát tehet egy vagy több tanév követelményeiből: 

1. iskolaváltoztatás vagy előzetes külföldi tanulmányok iskolánkban történő folytatása 

esetén feltételként. 

2. abból a tantárgyból, vagy tantárgyrészből, melyről a megkezdeni kívánt évfolyamnak 

megfelelő, azonos szintű bizonyítványt a tanuló nem tud felmutatni. 

3. tantárgyait, tartalmát, időpontját az intézményvezető egyéni elbírálás alapján határozza 

meg. 

 

A tanulónak beszámoló vizsgát kell tennie: 

1. ha évközi érdemjegyei nem elegendőek a félév / tanév végi minősítéshez. 

2. ha témazáró dolgozatot vagy egy konkrét tananyagrészt szükséges pótolnia. 

3. IH095/2019. nevelőtestületi határozat szerint. 
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A tanuló javítóvizsgát tehet: 

1. ha a tanuló évközi érdemjegyei alapján vagy osztályozó vizsgán egy, kettő, vagy három 

tantárgyból a tanév végén elégtelen érdemjegyet, minősítést szerez. 

 

 

A tanuló évfolyamot ismétel: 

1. ha a tanuló négy, vagy több tantárgyból a tanév végén elégtelen érdemjegyet, minősítést 

szerez. 

2. ha tanuló törvényes képviselője az intézményvezetőtől írásban kéri. 

3. ha a nevelőtestület a tanuló tanév végi osztályozó vizsgáját igazolatlan mulasztás okán 

elutasítja. 

 

A tanuló pótló vizsgát tehet: 

1. ha a tanuló valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

2. a vizsga elmulasztásának indoklásáról a tanulónak, illetve törvényes képviselőjének 

hivatalos igazolást kell benyújtania az iskolavezetés felé legkésőbb a vizsgát követő nap 12:00 

óráig. 

 

Megjegyzés: 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető!  

Sem osztályozó vizsgát, sem javítóvizsgát lezárt minősítés után nem lehet ismételni! 

 

A tanulmányok alatti vizsgák helye: 

1. A tanulmányok alatti vizsgát abban a nevelési-oktatási intézményben kell 

megszervezni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.  

2. A tanulmányok alatti vizsgát tanuló, illetve szülője írásbeli kérésére a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek szerint, független vizsgabizottság előtt 

is lehet tenni. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák időpontja: 

1. Félévi osztályozó/beszámoló vizsgák: január 1-2. hete 

2. Tanév végi osztályozó/beszámoló vizsgák: június 1. hete 

3. Tanév végi javítóvizsgák/különbözeti vizsgák: augusztus 3-4. hete 

 

 

Az írásbeli vizsgák rendje: 

Az írásbeli vizsgát a fenti rendelet 67-69.§ pontjai alapján kell lebonyolítani.  

Különösen fontos kiemelni ezek alapján: 

68. § (1) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

(2) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló 

maximális idő tantárgyanként hatvan perc. 

(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel 

a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 
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69. § (1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát 

lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - 

harmadik vizsgaként is megszervezhető. 

 

A szóbeli vizsgák rendje: 

A szóbeli vizsgát a fenti rendelet. 70-71.§ alapján kell megszervezni és lebonyolítani. 

Különösen fontos kiemelni ezek alapján 

(1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

(2) A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint 

amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet 

készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy 

vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

  

 Jelentkezés vizsgára: 

1. Egy, két vagy három tantárgyból elégtelen év végi osztályzatot kapott tanuló, valamint 

félévi vagy év végi osztályozó vizsgára kötelezett tanuló automatikusan kap értesítést a 

javítóvizsga, illetve osztályozó vizsga időpontjáról és követelményeiről az iskola 

igazgatójától. Jelentkeznie nem kell! 

2. Vizsgára nem kötelezett tanuló az intézmény vezetőjéhez írásban benyújtott szülői 

kérelemmel jelentkezhet. Az engedély minden esetben nevelőtestületi döntéshez és egyéni 

elbíráláshoz kötött. 

3. Tanulmányok alatti vizsgát iskolánkban tanuló az alábbiak szerint tehet: 

Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz. 

Gyakorlati vizsga: testnevelés, ének-zene, technika, rajz, informatika, dráma és tánc, 

etika/hit- és erkölcstan. 

 

SNI és BTMN tanulóinkra vonatkozó sajátosságok: 

Fenti rendelet 68. § (4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az 

igazgató engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb húsz perccel meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 
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c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet vagy írásbeli vizsgáját szóban 

kiegészítheti. 

Fenti rendelet 69. § (3) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az 

igazgató engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet. 

 

Mentesítés: 

Szakértői javaslatra és/vagy szülő írásbeli kérésére igazgatói határozattal a tanuló egyes 

tantárgyak vagy tantárgyrészek vizsgakötelezettsége alól mentesíthető. 

 

 

 

Szabályzat hatálya - visszavonásig:  

Eredeti szabályzat – 2013. október 1. 

1. sz. módosítás – 2018. szeptember 1. 

2. sz. módosítás – 2020. szeptember 1. 

 

 

 

 

Dunaújváros, 2020. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 Rideg István 

intézményvezető 

 


