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A tanulók osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítményük alapján állapítjuk 

meg. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha a mulasztása meghaladta a törvényi előírásokban foglalt óraszámokat és emiatt a tanuló 

teljesítménye nem volt értékelhető. Az osztályozó vizsga letételét a nevelőtestület engedélyezi. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak továbbá, ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni, 

és az adott tantárgyra előírt iskolai követelményeket még nem teljesítette.   

Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.  A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben szervezzük meg. A vizsgák 

időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatjuk. 



Osztályozó vizsgának számít a szakképző évfolyamainkon- szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint – szervezett beszámoltató vizsga is. 

A tanuló különbözeti vizsgát tesz, ha tanulócsoportot kíván változtatni, és az igazgató a 

változtatás feltételeként a különbözeti vizsga letételét szabja, az intézménybe való átvételét 

kérelmezi, és az igazgató a változtatás feltételeként a különbözeti vizsga letételét szabja. 

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.  Az 

igazgató hozzájárulása szükséges 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 vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a 

vizsgakérdésekre adott válaszai értékelésre kerülnek. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott, illetve ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára 

felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát – a tanév rendjében az iskola igazgatója által meghatározott 

időpontban - az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai 

gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a nevelőtestület, illetve a gyakorlati képzés 

szervezője azt engedélyezte.  

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja 

tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév 

folytatásától. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a jogszabályokban meghatározottak szerint szervezzük. Az így 

megtartott tanulmányok alatti vizsgák nem ismételhetők. 

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészek a helyi tantervben kerülnek megfogalmazásra, az értékelésre pedig 

ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amelyek iskolánk pedagógiai programjában a tanulói 

értékelés fejezetben meghatározásra kerültek. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 



A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) tájékoztatjuk. Ha a 

tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzata az év végi bizonyítványba is 

bekerül. 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 

teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai 

évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam 

bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi 

követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett 

évfolyamon feltüntetjük, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év 

végi bizonyítványba beírjuk.  

A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független vizsgabizottság által 

adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel a tanuló 

tanulói jogviszonyban áll. 

Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott 

tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy 

évismétlés esetén e tantárgy tanulása, az órák látogatása már nem kötelező a számára. 

Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan előírt vizsgakövetelmények szerint 

tartunk meg az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményei, a vizsgaszabályzat és az 

érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló jogszabály alapján. Az érettségi 

bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint 

felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint 

munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít, a szakmai érettségi továbbá a 

szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére 

képesít. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az érintett évfolyamokon ötven óra 

közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.  

Intézményünkben az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex 

szakmai vizsgára történő felkészítés a szakképző iskola szakképzési évfolyamain és az 

iskolarendszeren kívüli szakképzésben folyik. 

A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és megtanult, 

a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai követelményeknek a szakképzési 

kerettanterv szerinti elsajátítását egységes eljárás keretében méri. A komplex szakmai vizsgát 

a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerint 

tartjuk meg. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló 

bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben 



meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró 

vizsga teljesítésével. 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a 

szakmai és vizsgakövetelményben előírt modulzáró vizsga eredményes letétele. 

A szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphatja meg, aki a komplex szakmai vizsgán 

teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt. 

 


