Tanulmányok alatt szervezhető vizsgák
(Pedagógiai program 2.4.2.4 pontja alapján)
A) A továbbhaladáshoz szükséges vizsgák (lásd SZMSZ)
 Osztályozó vizsga: a félévi vagy év végi osztályzat megállapítására szolgál.
A nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet az a tanuló, aki
 mulasztása miatt nem osztályozható [11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 20.§(6)]
 a tanulmányi követelményeknek az előírtnál rövidebb idő alatt tesz eleget.
Osztályozó vizsgát az a tanuló köteles tenni, aki
 tanulmányait magántanulóként folytatja,
 előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik.
 Javító vizsga: az elégtelen osztályzat javítására szolgál.
Javító vizsgát tehet a tanuló, ha az adott tanév végén – a tantárgyak számától
függetlenül- elégtelen osztályzatot kapott. [11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 21.§(8)]
Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a nevelőtestület - a
gyakorlati képzés szervezőjének [közoktatási törvény 42.§ (3)] egyetértésével engedélyezte. [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 21.§ (10)]
A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 20. § (6) bekezdésében meghatározott
esetekben az osztályozó vizsgák, valamint a javítóvizsgák független
vizsgabizottság előtt is tehetőek. (lásd SZMSZ)
 Különbözeti vizsga
A tanuló különbözeti vizsgára kötelezhető, ha más iskolatípusból, vagy más
tanterv szerint oktató iskolából kéri átvételét az iskolába, amennyiben nem
tanulta, vagy eltérő óraszámban, illetve felépítésben tanulta az adott tantárgyat.
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait
folytatni kívánja.
 Szintvizsga
A szintvizsga a gyakorlati képzés eredményességét mérő vizsga.
A gyakorlati képzés szervezője annak mérésére, hogy a tanuló a szakmai
alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges
kompetenciákat, a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez.
A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye meghatározza a szintvizsga
szervezésének lehetőségét.
A szintvizsga előkészítésében és megszervezésében az illetékes területi
gazdasági kamara a gazdasági érdekképviseleti szervezetek, szakmai
szervezetek a szakképző iskola képviselőjével együttműködve vesz részt.
A tanulók a vizsgán nyújtott teljesítményük alapján szintvizsga igazolást kapnak.
 Modulzáró vizsga
A

2006-ig

kiadott

szakmai

és

vizsgakövetelmények

alapján

szervezett

képzésekben, amennyiben értelmezhető, a központi programokban történő
szabályozás alapján kell a modulzáró vizsgákat megszervezni és lebonyolítani.
A 2006-tól kiadott moduláris felépítésű szakmai és vizsgakövetelmények alapján
szervezett képzésekben, a modulzáró vizsga a szakmai vizsgára bocsátás
feltételeként előírt, a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga,
olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meggyőződik arról, hogy a
képzésben részt vevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges
kompetenciákkal. Ha az iskola modulzáró vizsgát szervez, a tanuló félévi és év
végi osztályzatát a gyakorlati képzés szervezőjének értékelése és a modulzáró
vizsga eredménye alapján kell megállapítani.
Az iskolai rendszerű szakképzés esetében az utolsó szakképző évfolyam
eredményes elvégzése, - azaz minden tananyagegység követelményeinek
teljesítése - egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.
 Beszámoltató rendszerű képzés vizsgái
Beszámoltató rendszerű képzést a 8/2006. (III.23.) OM rendelet a szakképzés
megkezdésének és folytatásának feltételeiről 10-11.§. alapján lehet
megszervezni.
A beszámoltató rendszerű képzésben részt vevő tanuló a szakmai elméleti
tantárgyak adott képzési szakaszra eső tananyagából köteles félévkor és tanév
végén beszámoló vizsgát tenni. [8/2006. (III.23.) OM rendelet 11. §(2)]
A szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint szervezett beszámoltató vizsga is osztályozó vizsga. [11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet 21.§ (3)].
 Felsőfokú szakképzésben a vizsgák szervezése a felsőoktatási intézmény
képzési programjának részét képező szakképzési program szerint történnek.
 Záróvizsgák (lásd: SZMSZ)
 Érettségi vizsga: a 100/1997.(VI.13.) Kormányrendelet alapján
 Szakmai vizsga: 26/2001..(VII..27) OM rendelet, valamint a 20/2007. (V.21.)
SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről alapján
B) Belső vizsgák
Az iskola által szervezett, a munkaközösségek munkatervében meghatározott, a
tanuló teljesítményébe beszámító vizsgák.
A belső vizsgák célja, hogy a diákok
 szóbeli kifejezőkészsége és a vizsgahelyzetben szükséges kompetenciái
fejlődjenek,
 vizsgarutint szerezzenek.
A belső vizsga időpontját a tanév rendjében kell meghatározni. A vizsgák iskolai
tagokból álló vizsgabizottság előtt folynak.
A belső vizsga eredményét
 ha szóbeli, a vizsga napján,
 ha írásbeli, akkor egy héten belül,
 ha gyakorlati, legkésőbb a vizsgát követő napon közölni kell a tanulóval.

Belső vizsga szervezhető:
 Szakközépiskolában



9. nyelvi előkészítő évfolyamon: idegen nyelvből, informatikából
9-12.(13.) évfolyamon: magyar nyelv és irodalomból, történelemből,
matematikából, idegen nyelvből, más érettségi tantárgyból „kis érettségi”

 Szakiskolában


9 és 10. évfolyam végén: magyar nyelv és irodalomból, matematikából,
és/vagy az iskola által meghatározott tantárgyakból

 Szakképzésben
A szakképző évfolyamokon az iskola pedagógusai belső vizsgát szervezhetnek:





írásbeli belső vizsga/írásbeli belső vizsgatevékenység
interaktív belső vizsgatevékenység
szóbeli belső vizsga/szóbeli belső vizsgatevékenység
gyakorlati belső vizsga/gyakorlati belső vizsgatevékenység (korábban
„ellenőrző vizsga” vagy „köztes vizsga”)

