
1.1. Az osztályozó és javító vizsga rendje 

1.1.1. Osztályozó vizsga 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha:  

a) az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

b) az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét,  

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,  

e) átvételnél az intézményvezető előírja,  

f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  

Az a), b), f) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható 

tantárgyat, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 

10 nappal az intézményvezető-helyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az intézményvezető-

helyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga 

idejét és helyét. Az osztályozóvizsga időpontja a szorgalmi idő vége, amelyről a vizsgázót az 

igazgató 2 héttel előbb értesít. 

1.1.2. Javító vizsga 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 64.§-70.§-a 

szabályozza  

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola vezetője által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet 



 A javítóvizsga időpontjáról az intézményvezető a vizsgázót legalább 2 héttel a vizsga 

előtt értesíti. 

 A vizsgára jelentkezés a bizonyítvány benyújtásával történik. 

 A vizsgabizottság kijelölése az intézményvezető feladata. 

 A vizsgabizottság elnöke az intézményvezető-helyettes, tagjai a vizsgáztató tanár 

vagy tanító és egy azonos vagy rokon szakos pedagógus. 

 Az eredmények kihirdetése a bizonyítványok kiosztásával történik. 

 A javítóvizsga írásbeli, szóbeli részből áll. Írásbeli vizsgát abból a tantárgyból kell 

tenni, amelyből a tanterv dolgozatok írását követeli meg. 

A javítóvizsgán a feladatok megoldásához megfelelő időt kell biztosítani. Az a tanuló, aki 

a feladatot nem tudja megoldani, még egy feladatot kaphat. 

 Javítóvizsgáról és osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A javítóvizsga 

és osztályozóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be a törzskönyvbe és 

bizonyítványba. A záradékot az intézményvezető és az osztályfőnök írja alá. 

 Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az 

osztályozóvizsgáról igazolatlanul távol maradt vagy nem fejezte be, az előírt 

időpontig nem tette le, vagy osztályozóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

 


