Vizsgarend
I. Az értékelés elvei
A diákok munkájának értékelése a Szent József Katolikus Szakközépiskola és Szakiskolában a
következők alapján történik:
A 9-11 évfolyamon, a köznevelési törvénynek megfelelően, a helyi tantervben foglaltak
alapján –fél évkor, és év végén végezzük a minősítést.
A tanulmányi eredmények értékelése:
Jeles (5): Tanulmányaiban kiemelkedő teljesítményt nyújt, aktív, az ismereteket alkotó
módon, szabatosan, áttekinthető formában képes kifejezni, érdeklődése önálló
ismeretszerzésben is megnyilvánul.
Jó (4): A törzsanyagot elsajátítja és megfelelő szinten alkalmazni is tudja. Gondolatait
szóban és írásban áttekinthető formában képes kifejezni. Az órákra rendszeresen készül.
Közepes (3): Kisebb hiányosságai vannak, de törekszik ismereteinek önálló kifejezésére.
Órákra való készülése nem elég egyenletes. Ismereteit kisebb tanári segítséggel képes csak
alkalmazni.
Elégséges (2): A tantervi minimumot teljesíti. Ismereteit csak rendszeres tanári segítséggel
tudja alkalmazni. Szóbeli és írásbeli kifejezőképessége gyenge, nehézkes.
Elégtelen (1): Nem tesz eleget a minimális tantárgyi követelményeknek.
Az értékelés formái:
Szóbeli felelet, röpdolgozat, írásbeli dolgozat, témazáró dolgozat, órai munka, füzetjegy,
munkafüzet jegy, házi feladat, házi dolgozat, kiselőadás, szorgalmi feladat, önálló vagy
csoportos kutatómunka.
A félévi illetve az év végi osztályzatokat a tanév során szerzett érdemjegyek átlagából kell
meghatározni úgy, hogy a témazáró dolgozatok duplán számítanak.
Nem tekinthető lényeges eltérésnek az, ha a szaktanár félévi és év végi osztályzata két tizeddel
eltér a matematikai kerekítés szabályaitól.
A magatartás értékelése
Példás (5): aki elvégzi iskolai kötelességét, fegyelmezetten viselkedik a tanórán valamint azon
kívül is, pontosan jár iskolába, rendszeres vagy kiemelkedő közösségi munkát végez,
fegyelmező intézkedésben (a szaktanári figyelmeztetéstől kezdődően) nem részesült.
Jó (4): aki elvégzi iskolai kötelességét, fegyelmezetten viselkedik a tanórán illetve azon
kívül is, pontosan jár iskolába.
Változó (3): akinek a felszerelése gyakran hiányos vagy tíz óránál több igazolatlan hiányzása
van vagy osztályfőnöki intése vagy annál magasabb fegyelmi büntetése van.
Rossz (2): akinek igazgatói vagy tantestületi fegyelmi büntetése van vagy 10-nél több
igazolatlan órája van vagy fegyelmezetlenségével rossz példát mutat társainak.

A szorgalom értékelése:
A szorgalom értékelése a tanuló képességeinek és teljesítményének viszonyát fejezi ki.
Példás (5): a tanítási órákra való készülése képességéhez mérten kifogástalan, a tanórákon
aktív.
Jó (4): ha iskolai munkáját teljesíti, vállalt feladatait elvégzi.
Változó (3): iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést, kötelességeit csak ismételt
figyelmeztetés után teljesíti, felszerelése gyakran hiányos.
Hanyag (2): képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében.
Kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan vagy valamely tárgyból
megbukik vagy felszerelése rendszeresen hiányos.
II. Tanulmányok alatti vizsgák
1. A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek:
-

osztályozó vizsga

osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,
• akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem
osztályozható, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.(a tanuló csak
eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait magasabb évfolyamon),
• akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 20%-át – a szakképzési
évfolyamon a szakmai elméleti és gyakorlati órák 20%-át- meghaladta és érdemjegyei nem
teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból (11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 20.§ 6.
bek.),
• szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a nevelőtestület - a gyakorlati
képzés szervezőjének [közoktatási törvény 42. § (3) bek.] egyetértésével – engedélyezte,

-

különbözeti vizsga

különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki
• tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri felvételét,
• eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra
jelentkezik,
-

javítóvizsga

javítóvizsgát tesz az a tanuló,
• aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,
• aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt
időpontig nem tette le,
• aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.
- pótlóvizsga
• a tanulmányok alatti pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt

nem tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni.
2. Vizsgaforma, vizsgarészek:
írásbeli vizsga
szóbeli vizsga
gyakorlati vizsga
3. Vizsgaidőszakok:



javítóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31. között
osztályozó vizsga: a tanév helyi rendjében meghatározott két időszakban
Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát.

4. Jelentkezés a vizsgákra:
A tanuló a tanév helyi rendjében meghatározott időpontig, az iskolában beszerezhető
formanyomtatványon jelentkezhet vizsgára (kiskorú tanuló esetén a gondviselő aláírásával).


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 (lásd: 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 22.§
2,3. pont) kell a kérelmet benyújtani az iskola igazgatójához.

5. A tanulmányok alatti vizsgák rendje:




A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák a vizsgára jelentkezést követően a vizsgát
szervező igazgatótól.
osztályozó vizsgák esetén az első félév anyagából januárban, a 2. félév anyagából júniusban
javítóvizsga esetén júniusban, az osztályozó konferenciát követően
(A szaktanár a témakijelölést 3 pld-ban készíti el a diák, a munkaközösség-vezető, és
az igazgató részére.)

Az írásbeli vizsgák rendje:
Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el, nyomtatott formában és a vizsgát
szervező igazgatónak adja át legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző napon.

A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. Az ülésrendet a felügyelő tanár
jegyzőkönyvben rögzíti. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron
dolgozhatnak.
A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók
maguk gondoskodnak.
Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc, magyar
nyelv és irodalomból 60 perc.
A szóbeli vizsgák rendje:
- A szóbeli vizsga tételeit (kérdéseit) a szaktanár állítja össze és a vizsgabizottság elnökének
adja át legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőző napon. A szóbeli vizsga nem nyilvános.
- A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli vizsgán a tanulók 34 fős csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a
kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően
válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki.
- Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt,
legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget
elhagyhatja.
- Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, 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.
- Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és
a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és 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.
- A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.

A gyakorlati vizsgák rendje
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati
vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi,
egészségvédelmi előírásokról.
6. A vizsgák helye, ideje és magatartásiszabályai
A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban
zajlanak.
A tanulmányok alatti vizsgák nem nyilvánosak.
A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az
alkalomhoz illő öltözékben. Javító vizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le
kell adni az osztályfőnöknek.

A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem
beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg.
Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett
tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti.
8. A vizsgák értékelése:
Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint történik:
 0 - 39 %→elégtelen (1)
 40 - 59 %→elégséges (2)
 60 - 79 %→közepes (3)
 80 - 89 %→jó (4)
 90 - 100%→jeles (5)
A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező
tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg.
Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredmény a vizsgarészekre
adott osztályzatok átlagából kell számítani úgy, hogy az írásbeli és a gyakorlati vizsgarész
duplán számít.
8. A vizsgák eredményének kihirdetése
A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése a vizsga napján történik.
Az augusztusi, javítóvizsgák eredményeinek ismertetése a megfelelő záradékkal ellátott
bizonyítvány kiadásával azonos időben történik.
9. A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgadokumentációk szabályai
A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézményegység vezetője bízza meg
feladatuk ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti (szóban) az
érintetteket. A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt.
A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában
5 évig meg kell őrizni!
A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák
szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet.
Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és
aláírásával látja el. A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők.
III. Tantervi vizsgák
Záróvizsga
1. A vizsga fajtája, célja
A vizsga célja:
- Tanulmányok befejezése

- továbbhaladáshoz szükséges ismeretek rendezett áttekintése és számonkérése
- annak biztosítása, hogy a tanulók vizsgahelyzetben adjanak számot tudásukról

Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő:
- Országos szintű kompetenciavizsga: 10. a osztályos diákjaink matematikából és
szövegértésből készítik el a központilag kiküldött feladatlapokat megbízott ellenőr
jelenlétében.
- Szintvizsga: a megyei kereskedelmi és iparkamara rendezésében szakmás tanulóink
vesznek ezen részt, eredményessége mintegy feltétele a szakmunkásvizsgára
bocsátásnak.
- Szakmunkásvizsga: a szakképzés befejeztével. Lebonyolításának módját a
vizsgaszabályzat határozza meg.
- Osztályozó vizsga: az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető, ha a
tanuló 250 óránál többet mulasztott vagy hiányzása meghaladja az elméleti tanítási
órák húsz százalékát, és a tantestület hozzájárul a vizsga letételéhez.
- Különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy
iskolaszerkezeti típusból érkezett tanulónak a tanrendek (tananyagok) összevetése
után. Bizottság előtti vizsga.
- Félévi és év végi vizsga: Félévenként kiírt vizsgák minden tantárgyból a szakmás
tanulóknak (kivéve a készségtárgyakat). A szakmunkástanulók tanulásra való
ösztönzése illetve a tudásukról való megbizonyosodás érdekében. Az ezeken a
vizsgákon kapott érdemjegyek, mivel átfogó, hosszabb tanulmányi időszakról adnak
számot, hangsúlyozottabban számítanak be a félévi, illetve év végi osztályzatokba.
- Javítóvizsga: a diák legfeljebb 3 tantárgyból javítóvizsgát tehet.
- Az osztályozó és különbözeti vizsgák idejét, rendjét az igazgató határozza meg.

2. A tanulók továbbhaladásának feltételei
-

-

-

A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden
kötelező és választott tárgyban a tanév végén legalább elégséges (2) szinten
teljesítette.
Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát (igazolt vagy
igazolatlan), a tanév végén nem osztályozható. Abban az esetben sem osztályozható a
tanuló valamely tantárgyból, ha az éves óraszám 30 %-ánál többet mulasztott.
Számukra a tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet. A sikertelen osztályozó
vizsga vagy a vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von maga után.
Választott tárgyat leadni - általános szabályként - lezárt félév után lehet, felvenni
bármikor. Ez utóbbi esetben az igazgató a szaktanár véleményét kikérve különbözeti
vizsgát írhat elő.

