
 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

 

 
A házirend 10. pontja alapján: 

 

10.1 Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: 

Az általános iskolai tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelmények részletezését a 

tanterv tartalmazza.  

A művészeti iskolai követelmények részletezését a tanterv tartalmazza.  

 

10.2 A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módja és határideje: 

 

10.2.1 Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje az általános iskolában: 

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, 

különbözeti és beszámoltató 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 tanulót és szüleit az osztályozóvizsgáról és javítóvizsgáról írásban értesíteni kell. 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. A 

tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. Az 

igazgató-helyettes felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása 

feltételeinek megteremtéséért. 

A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos további 

szabályok a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. fejezetében található. 

 

10.2.2 Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje a művészeti iskolában: 

A művészeti iskolában az összes vizsga tantárgyi és évfolyamonkénti követelményrendszerét 

a helyi tanterve tartalmazza.  

A szülőket írásban értesítjük a művészeti alap- és záróvizsga lehetőségéről és nyilatkozniuk 

kell, hogy kívánják-e, hogy gyermekük részt vegyen a vizsgán. Külön felhívjuk a figyelmüket 

a vizsgák elmulasztásának következményeire.  

A művészeti alap- és záróvizsgára a művészeti iskola erre a célra készített jelentkezési 

lapjával lehet jelentkezni minden tanévben legkésőbb a tanítási év zárását megelőző negyedik 

hét végéig. 
 

10.2.3 Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje: 

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a 

jogszabály adta keretek között, s hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói 

tájékoztatás fórumain és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a 

vizsga lebonyolítását megelőzően negyven nappal, a jelentkezési lap formátumának 

csatolásával. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzatainak 

megállapításához a pedagógiai program 1.9.3. pontjában felsorolt esetekben. 

 


