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VIZSGASZABÁLYZAT
1.10. A tanulmányok alatt szervezett vizsgák szabályzata
1.10.1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja

1.10.1.1 A vizsgaszabályzat célja
A vizsgaszabályzat célja, hogy szabályozza és meghatározza a tanulók
tanulmányai alatt szervezett vizsgáinak és vizsgának nem minősülő évközi
számonkérések, lebonyolítási rendjét.
1.10.1.2 A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra,
azaz:
vonatkozik.
osztályozó vizsgákra,
különbözeti vizsgákra,
pótló vizsgákra,
javítóvizsgákra
vizsgának nem minősülő évközi számonkérésekre vonatkozik
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
akit az oktatói testület határozatával osztályozó vizsgára utasított,
akit az oktatói testület határozatával javítóvizsgára utasított.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény
igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény oktatói testületének tagjaira és a vizsgabizottság
megbízott tagjaira.

1.10.2. A vizsgák típusai
1.10.2.1. Az osztályozó vizsga A Szkt. 60. § (1) bekezdéséhez, a 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendeletének a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 180. §
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) a jogszabályban meghatározott időnél (250 óra) többet mulasztott, és az
oktatói testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) ha a szakképesítésre felkészítő szakaszban igazolt és igazolatlan hiányzása az
elméleti tanítási órák 20 %-át eléri, akinek hiányzása egy adott tárgyból, ha a
tantárgy óraszámának 30%-kát meghaladta, és érdemjegyei nem teszik lehetővé
az osztályozást az adott tárgyból
e) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
(4) Egy osztályozó vizsga – a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek
teljesítésére vonatkozik. Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási
év során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó
vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Az egyéni tanulmányi rend keretében tanulmányait folytató tanuló esetében az
osztályozó vizsga letételének a tanéven belül egyéni időpontban történő
engedélyezésére van lehetőség

1.10.2.2. A különbözeti vizsga Az Szkt. 60. § (1) bekezdéséhez a 12/2020. (II.
7.) Korm. rendeletének a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 180. §
(5)
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait
folytatni kívánja.
A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot
kell kijelölni.
Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki
tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri
felvételét; olyan tantárgyból vagy tantárgyrészből, amelyet az iskola
megkezdeni kívánt évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely
tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a
magasabb évfolyamra lépésnek.

eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb
évfolyamra jelentkezik,
aki tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt szintű
csoportban kívánja folytatni.

1.10.2.3. A pótló vizsga A Szkt. 60. § (1) bekezdéséhez a 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendeletének a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 180. § (6)

(6) A vizsgázó pótlóvizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, 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 engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon
tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők.
A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait
értékelni kell.
1.10.2.4. A javító vizsga A Szkt. 60. § (1) bekezdéséhez a 12/2020. (II. 7.) Korm.
rendeletének a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 180. § (7)
(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, illetve a különbözeti vizsgáról számára felróható okból
elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
(8) Javítóvizsga letételére az augusztus tizenötödikétől augusztus hónap utolsó
napjáig terjedő időszakban az igazgató által meghatározott időpontban van
lehetőség.
(9) Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli
szöveges értékelés kíséri.
Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének
értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.
Az értékelésről és a minősítésről a tanulót és kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló
törvényes képviselőjét tájékoztatni kell.
A szakképző intézmény az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló törvényes
képviselőjét félévkor értesítő, év végén bizonyítvány útján értesíti.
Értesítő gyakrabban is készülhet a szakképző intézmény szakmai programjában
meghatározott esetben.
1.10.3. A vizsgák időpontja
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az
augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból
akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.
A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni.
Osztályozó, különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül
kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási
év során bármikor szervezhet.

A vizsgák időpontjáról és helyéről, a vizsgára jelentkezés módjáról és
határidejéről, valamint a vizsgák tantárgyainak évfolyamonkénti követelményeiről
a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független
vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti,
hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
A vizsgák bármely tanítási napon megszervezhetők. A vizsga napját az igazgató
jelöli ki.
A vizsgák szervezésének szokásos időszaka:
osztályozó vizsgák esetén: a tanítási év (szeptember 1. - június 15) során
bármikor szervezhető: az első illetve második félév végét megelőző
héten
javítóvizsgák, pótló vizsgák esetén: augusztus 15. – augusztus 31.
közötti időszakban,
különbözeti vizsgák esetén: A tanév őszi, tavaszi, júniusi és augusztusi
vizsgaidőszaka. A csoport vagy iskolaváltás lehetséges időpontját
megelőző héten vagy szervezhető annak a tanévnek a végéig, amelyben
a tanuló felvétele történt.
Ha a különbözeti vizsgát tanév közben teszi le a tanuló azt legkésőbb az utolsó
tanítási héten köteles megtenni.
Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban
tegyen vizsgát.
1.10.4. A vizsgabizottság létszáma és megbízása A Szkt. 60. § (1) bekezdéséhez
a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletének a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról 180. § (4) (5)
(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.
Ha a szakképző intézmény oktatóinak szakképzettsége alapján erre lehetőség van,
a vizsgabizottságba legalább két olyan oktatót kell jelölni, aki jogosult az adott
tantárgy tanítására.
(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit és az értékelés szabályait a
szakképző intézmény szakmai programjában kell meghatározni. A tanulmányok
alatti vizsga – ha azt a szakképző intézményben szervezik – vizsgabizottságának
elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a
szakképzési államigazgatási szerv bízza meg.
A vizsgát megelőzően legalább 1 héttel az igazgatóhelyettes értesíti (szóban) az
érintetteket.
A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt.

1.10.5. A vizsgabizottság elnökének és tagjainak feladatai A Szkt. 60. § (1)
bekezdéséhez a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletének a szakképzésről szóló
törvény végrehajtásáról 183. §

(1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga
szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében
a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére és teljesítettee a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a
szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,
b) vezeti a szóbeli vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit,
c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint
aláírja a vizsga iratait,
d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
(2) A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait
bevonhatja. A kérdező oktató csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat
taníthatja.

1.10.6. Az igazgató feladatai
(3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az igazgató készíti elő. Az
igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása
feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során
a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő
ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a
helyettesítésről,
c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát
szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.
(4) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig
tarthat.

1.10.7. A vizsgák rendje
1.10.7.1. Vizsgának nem minősülő évközi számonkérések
Vizsgának nem minősülő évközi számonkérések rendje, módszere, formája a
pedagógiai programmal összhangban az éves munkatervben került
meghatározásra /Tevékenységközpontú tanulásszervezés, innovatív új módszerek
alkalmazása Megvalósítandó projekthetek, témahetek, témanapok 2020/2021 év
1/1 számú mellékletként csatolva
1.10.7.2. Az írásbeli vizsga A Szkt. 60. § (1) bekezdéséhez a 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendeletének a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 184.-186. §
184. § (1) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a
gyakorlati vizsgára, ha a vizsgatevékenység megoldását valamilyen rögzített
módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató oktató által értékelhetően –
így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program
formájában – kell elkészíteni.
(2) Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a
vizsgáztató úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és
ne segíthessék.
(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató jelenlétében
megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga
szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat
elkészítéséhez segítség nem adható.
(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a szakképző intézmény bélyegzőjével ellátott
lapon, feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet
dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell
elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a
vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania.
(5) Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről a
szakképző intézmény gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem
cserélhetik.
185. § (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 idő tantárgyanként minimum hatvan perc.
(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt
kiesett idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.

186. § (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.
(2) Ha a vizsgáztató az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a
vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az
elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az
írásbeli vizsgát.
A vizsgáztató a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az
igazgatónak, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul
kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az igazgató a
megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a
vizsgázó és a vizsgáztató nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden
olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság
elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató, az igazgatója és a
vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
(3) Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a
feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a
kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztatótól. A jegyzőkönyveket aláírásával
– az időpont feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.
(4) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató kijavítja, a hibákat, tévedéseket
a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli,
röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.
(5) Ha a vizsgáztató a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe,
megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az igazgatót.
(6) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az igazgatóból és
két – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – oktatóból álló háromtagú
bizottság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és
a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek
nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán
nyújtott teljesítményt,
b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára
utasítja vagy
c) ha a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát
eredménytelennek nyilvánítja vagy az a) pont szerint értékeli a vizsgázó
teljesítményét.

(7) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait
határozatba kell foglalni.
1.10.7.3. A szóbeli vizsga A Szkt. 60. § (1) bekezdéséhez a 12/2020. (II. 7.) Korm.
rendeletének a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 187.-188. §
(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 – ha szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges
segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges
segédeszközökről a vizsgáztató 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.
(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem
segíthetik. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó
határozza meg.
(6) A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából
nem tudja folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát
vét, a vizsgabizottságtól segítséget kaphat.
(7) A vizsgabizottság a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehet fel,
ha meggyőződött arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a tétel kifejtése
során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése
során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor
szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett vagy a rendelkezésre álló
idő eltelt.
(8) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz
feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal
póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet
alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész
pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.
(1) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás
előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a
vizsgahelyiséget elhagyhatja.
(2) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke
rávezeti a javasolt értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.
(3) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el vagy a vizsga
rendjét zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli
vizsgát befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének
megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt
megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.

(4) A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetettszabálytalanság esetében
az igazgató az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.
1.10.7.4. A gyakorlati vizsga A Szkt. 60. § (1) bekezdéséhez a 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendeletének a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 189. §
(1) A gyakorlati vizsgatevékenység szabályait akkor kell alkalmazni, ha a
tantárgynak a szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott
követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg.
(2) A gyakorlati vizsgatevékenység tartalmát az igazgató hagyja jóvá.
(3) A gyakorlati vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság
elnöke meggyőződött a vizsgatevékenység elvégzéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételek meglétéről.
(4) A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni
kell a gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb
tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre
vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.
(5) A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához a vizsgázónak az adott
tantárgynál helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a
gyakorlati vizsgatevékenység ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati
vizsgatevékenység végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti
megosztására vonatkozóan a gyakorlati vizsgatevékenység leírása tartalmazhat
rendelkezéseket. Nem számítható be a gyakorlati vizsgatevékenység
végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső
idő.
(6) A gyakorlati vizsgatevékenységet egy érdemjeggyel kell értékelni. Az
értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, a
tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a
javasolt osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző oktató írja alá.
(7) A vizsgázó gyakorlati vizsgatevékenységre kapott érdemjegyét a
vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a
vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell
meghatározni.

1.10.8. A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó eltérő szabályok Az
Szkt. 4. § (4) bekezdéséhez, 35. § (4) bekezdéséhez,
60. § (2) bekezdéséhez és 94. §-ához

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 harminc 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,

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön
helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat
elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a
vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.
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 vizsgát írásban teheti le,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát
tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli
vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő
tételeket kell kifejtenie.
A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell
számítani.
A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt
kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági
feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait egyéni
tanulmányi rend szerint folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről,
érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges
pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola
gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő
tanuló esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi
hálózat keretében kell gondoskodni.
1.10.9. A szabálytalanságok kezelése, a jogorvoslat
Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a
vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az
elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli

vizsgát.
A vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban
jelenti az iskola igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően
haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést.
Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek
tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény
leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a
szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását.
A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja
alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut,
hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe,
megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából
és két másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló
háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli, és
a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek
nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán
nyújtott teljesítményt,
b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára
utasítja, vagy
c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy
eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a
vizsgázó teljesítményét.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét
zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát
befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének

megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti.
A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az
igazgató az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba
kell foglalni. A határozattal szemben a tanulónak jogszabályban meghatározott
időn belül és módon biztosítani kell a jogorvoslat lehetőségét.

1.10.10.Az értékelés rendje, a minősítés
Alapelveiben az a cél, hogy az értékelés:
ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be
számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mértan
mennyit fejlődött
jelenjék meg, hogy a gyermek saját lehetőségét mennyire használta ki
integráltan oktatott, sérült tanulók esetében az adott évfolyamon
feltüntetett, csökkentett vagy módosított követelményrendszer a
meghatározó
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó
vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott
teljesítménye (a tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.
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.
Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi
követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást
kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon
folytathatja.
Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot
megismételje, kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra vagy a szakképzési
évfolyamra lépésről a megismételt iskolai évfolyamon elért év közbeni
érdemjegyek, félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni.
A tanulói teljesítmények értékelésében az iskola a hagyományos 5 fokozatú
osztályzat-skálát alkalmazza: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen
(1).

Szöveges, írásbeli értékelésben jól nyomon követhető az intézmény értékelési
rendszerének négy alkotóeleme:
a tevékenység
a produktum
a feltétel és
a kritérium.
Az értékelési szempontok összetettek, nem egy-egy tantárgyra, hanem a gyermek
személyiségére koncentrálnak. Az SNI tanulók értékelésekor az adott évfolyamon
feltüntetett csökkentett vagy módosított követelményrendszer a meghatározó.
Értelmi fogyatékos tanulók esetében a minimális teljesítmények összességében
módosítás szükséges:
tervezett általános fejlesztési követelmények
hosszabb idősávok
differenciált követelményszintek az értelmi sérült gyermekek számára
a tartalom, a tevékenységrendszer és az elsajátítandó tananyag.

1.10.11. A vizsgákkal kapcsolatos iratkezelés
A) Jelentkezés a vizsgára
Az osztályozó vizsgára való jelentkezés az osztályfőnökkel és a szaktanárral való
egyeztetés után az igazgatóhelyettesnél, írásos kérelem benyújtásával történik.
A különbözeti- és javítóvizsgák esetében a vizsgákra külön jelentkezni nem kell.
A diák tájékoztatást kap a vizsga időpontjáról, helyéről, a vizsgarészekről, továbbá a
vizsgával kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről (felülbírálati kérelem, törvényességi
kérelem, független vizsgabizottság előtti vizsga).
Jelentkezés független vizsgabizottság előtti vizsgára
- osztályzat megállapítás céljából
a tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő
utolsó napját megelőző harmincadik napig ill., ha engedélyt kapott osztályozó
vizsgára, akkor az engedély megadását követő 3 napon belül jelentkezhet az
iskola igazgatójánál.
- javítóvizsga céljából

a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kell a kérelmet benyújtani az iskola
igazgatójához.
B) A vizsgák dokumentációi
A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell
kiállítani.
A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM
azonosítóját és címét. A jegyzőkönyv
a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori
nevét, lakcímét, annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói
jogviszonyban áll,
b) a vizsgatárgy megnevezése mellett
ba) az írásbeli vizsga időpontját, értékelését,
bb) a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a
kérdező tanár aláírását,
bc) a végleges osztályzatot,
c) a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét,
d) az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását tartalmazza.

Az iskola igazgatója az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga folyamán készített
jegyzőkönyveket és a feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó
feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató
pedagógusoktól. A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők.
A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja, és a
vizsgairatokhoz mellékeli. A vizsgáról készült jegyzőkönyv (az elnök és a tagok
aláírásával) az iskola irattárában 5 évig kerül megőrzésre.

1.10.12. A vizsgák és eredményük nyilvánossága
A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított
félévi értesítőben kell tájékoztatni.
Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi
bizonyítványban is fel kell tüntetni.
Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátóiskola helyi
tanterve, szakmai programja az évfolyam követelményének teljesítéséhez egy
tanítási évnél hosszabb időt határoz meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási
idő felénél, az év végi osztályzatot pedig a tanítási idő végén kell megállapítani.
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 fel kell
tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi
bizonyítványba be kell írni.
A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja
meg.

Sajátos nevelési igényű tanulók sérülés specifikus segédeszközei a vizsgák során, az igényt megalapozó fogyatékossági típusonként
Történelem és
Informatika
Természetismeret
Idegen nyelvek
társadalomismeret
speciális pad, szék, bliss jelképszótár, állítható eszközök, egyéni szükségletekhez igazodó eszközök (egér, billentyűzet),
csúszásgátlók, tapadóalátétek, könyöktámasz, csuklótámasz
ceruzafogók,
csipeszek,
3D-s puzzle
nagyméretű, gömb súlymellény, kirakó, felfújható
leporellók
speciális
és fordított egerek, puzzlek,
kérdéslabda,
vonalzó,
kis és nagyméretű
csörgőkészlet,
mondatépítő
körző
billentyűzet,
marokfogóhasáb, nyelvi
egérkiváltó
zsírkréta, speciális
dominó
ollók
Magyar

mozgáskorlátozott tanulók

Matematika

nagyítók, elektronikus nagyítók, speciális pad, megfelelő világítás, asztalra rögzíthető, karos laptartó, olvasótelevízió,
Magic nagyítóprogram
látássérült tanulók –
aliglátó, gyengénlátó

speciális füzetek,
feladatlapok,
domború felületű
szemléltető betűk,
írásvezetők,
határozott nyomot
hagyó íróeszközök

számegyenes,
speciális
vonalzó,
körző,
dominó,
geometriai
gumistábla

jól áttekinthető
feladatlapok
(betűtípusok közül
az Arial és a
Verdana
használata)
dombornyomású
térkép

képernyőbeállításo
k, látóegér,
számítógép színes,
nagyító
programmal

hőmérő,
dombornyomású
térkép, anatómiai
modellek, fa és
kartonpapírmodelle
k

pontírógép, pontírótábla vagy Braille-tábla, pontozóval, domború ábrák, Braille-kijelző,

színezhető
makettek

 látássérült tanulók –
vak

hallássérült tanulók

enyhe értelmi fogyatékos
tanulók

középsúlyos értelmi
fogyatékos

szöveges és
kombinált tábla ,
Braille tábla,
hangkártyával
működő
képernyőolvasó
program

domborzati és
felszíni formák,
keresztmetszeti
modellek,
pontírásos
ábragyűjtemén
y, Braillekijelző, Braille
óra, körző,
abakusz

földgömb,
domborzati és
felszíni formák,
puzzle-jellegű
térkép, Braillekijelző,
hangkártyával
működő
képernyőolvasó
program

Braille kijelző,
Braille nyomtató,
Jaws,

világító doboz,
Braille hőmérő,
földgömb

hanganyagok

Hallókészülék, hangok könyve, egyéni lexikon, Manó oktatóprogramok, Indukciós húr, Logico készlet, speciális füzetek,
varázsdoboz
képek, ábrák, egyszerűsített
Manó oktató,
videofilmek,
feliratos
számkockák,
kommunikáció
gyakorló
atlaszok, faliképek, videofilmek,
/szóbeli, írásbeli/,
szoftverek
leporellók,
felfújható
képek, ábrák,
lexikonok,
kérdéslabda,
atlaszok
mondatépítő
hasáb, nyelvi
dominó
speciális tankönyv, speciális munkafüzet, speciális feladatgyűjtemény, terepasztal
állathanglottó,
memóriajáték,
logikai készlet,
felfújható
árnyképkirakó,
kérdéslabda,
Arcpuzzle (fiú-lány) mondatépítő
––Testpuzzle (fiúhasáb, nyelvi
lány),
dominó
speciális munkafüzet, speciális feladatgyűjtemény, lap- és füzetrögzítő csipeszek, laprögzítő alátét, terepasztal
vetítővászon,
diavetítő,
időszalag, képek,
Manó oktató,
állathanglottó,
memóriajáték,
fényceruza,
képek, ábrák
makettek,
gyakorló
logikai készlet,
felfújható
diavetítő,
csúszásgátló fólia
szoftverek
árnyképkirakó,
kérdéslabda,
hangtörténetek
Arcpuzzle (fiú-lány) mondatépítő
vetítővászon,
fényceruza,
diavetítő,
hangtörténetek

írásvetítő,
vetítővászon,
fólia,
diavetítő,
képek, ábrák

időszalag, képek,
makettek,

Manó oktató,
gyakorló
szoftverek

––Testpuzzle (fiúlány), csörgők,
építőkocka

autizmus spektrum
zavarral küzdő tanulók

beszédfogyatékos tanulók

hasáb, nyelvi
dominó

folyamatábra, Boardmaker számítógépes program, képes szabadidőtábla, képek, fotók, rajzos tábla, saját szótár,
videófelvevő, videólejátszó, , énkönyv, napló, ,fényképek, fejlesztőjátékok
füzetvezetési
törtek tanítását szövegek
személyi
egydobozos
képkártya
segédletek
segítő eszköz, leegyszerűsítése,
számítógép
háromrekeszes
dobozba
egyedileg kiválasztott
feladat
szervezett
és elkészített
játék
taneszközök

javítóprogram, tárgyképek, eseményképek, mesekönyvek, apró játéktárgyak az „élet mindennapjaiból, Író-rajzoló eszközök
(színes ceruzák, filctollak, zsírkréta, festék, nyomdák), fonetikai tükör
érzékelőjátékok,
képek, ábrák, képes füzetek,
Manó oktató,
videofilmek,
mondatépítő
bábfigurák és
háromszög
képes beszédlottó,
gyakorló
atlaszok, puzzlek
hasáb, nyelvi
bábparaván,
alakú ceruza
kártya
szoftverek
dominó,
magnetofon, üres és vagy ceruzára
szótárak, képes
műsoros kazetták,
húzható
szótár
videokamera,
műanyag
tárgysorozatok,
háromszög a
képek,
ceruzafogás
képsorozatok, betű
javításához
és szótagkártyák,
speciális vonalazású
füzet

pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók

dixlexia
dixkalkulia
diszgráfia és
diszpraxia

kevert specifikus
tanulási zavarok;
hiperaktivitás és
figyelemzavar

Logico sorozat, Montessori eszközök, írásvetítő
olvasóablak,
szövegfelező
eszköz, kép és
szókártya
gyűjtemény,
helyesírás gyakorló
szoftver, újbábok

számológép,
abakusz

fényképek, képes
füzetek, atlasz,
földgömb

Manó oktató,
gyakorló
szoftverek

fényképek, képes
füzetek, atlasz,
földgömb, puzzlek

mondatépítő
hasáb, nyelvi
dominó,
szótárak, képes
szótár

Pötyi, testpuzzle

felfújható
kérdéslabda,
mondatépítő
hasáb

Bobath labda, feladatlapok, fejlesztő játékok, kreativitást fejlesztő feladatok
újbábok,
készségfejlesztő
könyvek

számkártya,
abakusz

atlasz, földgömb,
rövid videofilmek

készségfejlesztő
programok

