A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
vizsgaszabályzata
Az intézményekben felvételi, osztályozó, különbözeti, javító, kis érettségi és érettségi vizsga
szervezhető.
A vizsgák az alábbiak szerint bonyolíthatók le:
Osztályozó vizsga
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie, ha
- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy tanévben,
illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
- egy tanítási évben az elméleti tanítási óráról való igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen meghaladja a kétszázötven órát, s a nevelőtestület számára az osztályozó vizsgát
engedélyezte.
- egy adott tantárgyból az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási órák
30 %-át meghaladja, és emiatt nem osztályozható, és a nevelőtestület számára az osztályozó
vizsgát engedélyezi.
A magántanulónak a magatartását és a szorgalmát nem kell minősíteni.
Vizsgaidőszak:
1. vizsgaidőszak:
2. vizsgaidőszak:

január 1 - 15. között
június 1 - 15. között nem végzős évfolyamok tanulói részére
április 15 - 30. között végzős évfolyamok tanulói és az előrehozott
érettségire jelentkező tanulók részére,
augusztus 15 - 31. között

Különbözeti vizsga
Ha a tanuló másik iskolából érkezik, tagozatot kíván váltani, különbözeti vizsgát kell tennie a
nem tanult vagy kevesebb óraszámban tanult tantárgyakból.
1. Vizsgaidőszak:
2. Vizsgaidőszak:
Javítóvizsga időpontja:

február 1 - 15. között
augusztus 15 - 31. között

február 16 - 28. között
szeptember 1 - 15. között
A tanuló kérésére, indokolt esetben az igazgató a különbözeti vizsgát a vizsgaidőszaktól
eltérő időpontban is engedélyezheti.

Javítóvizsga
- Ha a tanuló év végén, osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott,
javítóvizsgát tehet.
- Javítóvizsgát tehet az a tanuló is, aki az osztályozó vagy a különbözeti vizsgáról
igazolatlanul távol marad, azt nem fejezte be vagy az előírt időpontig azt nem tette le.
Vizsgaidőszak:

augusztus 15 - 31. között

Kis érettségi
Két részletben, 10. év végén és 11. év végén:
- 10. év végén:
- a májusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgáival egy időben
- kötelező tantárgyakból írásbeli
- matematika
- idegen nyelv írásbeli
- az informatika tagozatos tanulóknak idegen nyelv helyett informatika
- a testnevelés tagozatos tanulóknak idegen nyelv helyett testnevelés
(gyakorlati vizsga)
- 11. év végén:
- csak szóbeli vizsgák vannak
- kötelező: magyar (irodalom)
- választott tantárgy
bármi, amit tanul 11-ben, és az osztályzattal zárul
- előrehozott érettségi kiváltja a választott tantárgyból teendő vizsgát
- a választott tantárgy nem lehet a 10. év végi kötelező tantárgy
(pl.: 10.-ben írt angolt, akkor szóbelin nem lehet angol, de német igen)
Érettségi vizsga
„100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról”
szerint.
A vizsgákra vonatkozó általános szabályok
Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák lebonyolításánál a 20/2012 (VII.31) EMMI
rendelet előírásai az irányadók.
A tanulmányok alatti vizsgákat intézményi vizsgabizottság előtt kell letenni, mely egy
elnökből és két tagból áll. A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató bízza meg.
A tanuló, a szülő kérheti az intézményen kívüli, független vizsgabizottság kijelölését is.
20/2012 (VII.31) EMMI rendelet
A vizsgák írásbeli, szóbeli vagy mindkét részből illetve gyakorlatból állnak.

A vizsgaformák:
1. Írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni:
magyar nyelv és irodalom
idegen nyelv:
történelem
földrajz
ének-zene
matematika
fizika
biológia
kémia
rajz
2. Gyakorlati és szóbeli vizsgát kell tenni:
informatika
testnevelés
A vizsgákról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásbeli vizsgák
dolgozatait.
A vizsgák nyilvánosak.

Záró rendelkezések:
1. A szabályzat karbantartásáért az igazgató által megbízott igazgatóhelyettes felelős.
2. A vizsgaszabályzat 2017-ben a kihirdetés napján lép hatályba.
3. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi pedagógusára és diákjára.

Siklós, 2017. október 10.
igazgató

