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ESTI TAGOZAT 

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FÉLÉVI ÉS ÉV VÉGI OSZTÁLYZAT 

MEGSZERZÉSÉHEZ 

 

Az első félév lezárásának feltétele:  

● minimálisan két osztályzat megszerzése a félév során tantárgyanként.  

● Amennyiben valamelyik tantárgyból nem szerezte meg a tanuló a 

félévi osztályzat megszerzéséhez szükséges mennyiségű érdemjegyet, 

akkor a félév utolsó napjáig osztályozó vizsgát köteles tenni. Ha a 

tanuló az osztályozó vizsgát nem teszi le, akkor tanulói jogviszonya 

megszűnik.  

Az év végi osztályzat feltétele: 

● Minden esti tagozatos tanuló köteles az adott tanév végén 

tantárgyanként vizsgát tenni. 

● Az év végi vizsgák a szorgalmi időszak utolsó két hetében vannak. 

● A félévi osztályzat, a második félévi jegyek és az év végi vizsga 

együttesen határozza meg az év végi osztályzat értékét.  

Az év végi jegy meghatározásához súlyozott számtani átlagot 

alkalmazunk a következők szerint: a félévi eredmény egyszeres, az év 

végi vizsga kétszeres szorzóval szerepel. A második félévben szerzett 

osztályzatok az így kapott átlagot legfeljebb egy jeggyel 

módosíthatják. 

● Amennyiben előre nem látható okok miatt változik az év végi 

tananyag mennyisége, a szaktanár az adott vizsga előtt három héttel az 

órán ismerteti és a classroom-ba/Krétába feltölti a számonkérésen 

pontosan szereplő tananyagot. 



Osztályozó / különbözeti / javító vizsga elmulasztásának 

következménye: 
 

⮚ Ha a diák valamelyik számára előírt vizsgán nem jelenik meg, vagy 

nincs érvényes halasztási engedélye, akkor tanulmányi 

kötelezettségének neki felróható okból nem tett eleget, és tanulói 

jogviszonya megszűnik. 

⮚ Az érvényes halasztási engedély feltételei: 

● írásbeli kérvény az iskola intézmény vezetőjéhez 

● mellékletként a távolmaradás okának igazolása 

(orvosi igazolás, kórházi zárójelentés, munkáltatói igazolás)  

⮚ A kérvény elbírálása az intézményvezető kizárólagos joga, 

fellebbezésre nincs lehetőség. 

 

Vizsgatípusok leírása1: 

 

Osztályozó vizsga 

 

Az osztályozó vizsga vizsgabizottsága három tagú, a tagokat és a bizottság 

elnökét az intézményvezető bízza meg írásban. Az elnök felelős a vizsgák 

jogszerű lebonyolításáért. Osztályozó vizsga egy tanévben kétszer, félévkor 

és év végén szervezhető. 

 

Különbözeti vizsga 

 

A különbözeti vizsga a beiratkozáskor előírt vizsga, aminek sikeres 

teljesítése feltétele annak, hogy a tanuló az adott évfolyamon folytathassa 

tanulmányait. A különbözeti vizsga letételének határideje a tanév elején 

beiratkozó tanulók esetén november 20. A tanév közben beiratkozó tanulók 

különbözeti vizsgájának idejét a beiratkozáskor hozott határozat 

tartalmazza. A különbözeti vizsga módját az adott szaktanár határozza meg. 

 
Javítóvizsga 

 

Javító vizsgát azokból a tantárgyakból tehet a tanuló, amelyekből az év végi 

osztályzata elégtelen volt. Javítóvizsga maximum három tantárgyból tehető. 

                                                           
1 További információk a vizsgákkal kapcsolatban az iskola Pedagógiai Programjában található. 



Ha a vizsgabizottság javítóvizsgára utasította a tanulót, akkor augusztus 

hónapban javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga írásbeli és szóbeli/gyakorlati 

részből áll.  

Ha a vizsgázó a javítóvizsgán igazolt okkal nem jelenik meg, akkor a 

javítóvizsgát szeptember hónapban, az esti tagozat munkaközösség-vezetője 

által kijelölt időpontban teheti le. A távolmaradás okát a vizsga 

kezdőnapjától számított 5 napon belül kell igazolni. Ha a tanuló a 

javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kap, vagy igazolatlanul nem jelenik 

meg, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

 


