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1. A TANULÓ FELVÉTELE, ÁTVÉTELE, ÉVFOLYAMBA SOROLÁSA, A KORÁBBI TANULMÁNYOK
BESZÁMÍTÁSÁNAK RENDJE
A jelentkező felvételéről, átvételéről, évfolyamba sorolásáról, illetve a korábbi tanulmányok
beszámításáról az intézmény vezetője dönt. Szintén az intézményvezető dönt az esetleges különbözeti
vizsgák szükségességéről, illetve a korábbi tanulmányok beszámításából adódó tantárgyi
felmentésekről. A döntés a jelentkező által bemutatott, iskolarendszerű oktatásban folytatott
tanulmányokról kiállított bizonyítványok alapján történik.
1.1. A tanuló felvétele, átvétele
A jelentkező (kiskorú jelentkező esetén a szülő) a jelentkezési lap kitöltésével kérelmezi az
intézménybe való felvételét. A jelentkezési lap kitölthető az intézmény honlapjáról letölthető
formanyomtatványon, illetve a szintén az intézmény honlapján található online formában.
Amennyiben a jelentkező (kiskorú jelentkező esetén a szülő) az adott tanév október elseje után
kérelmezi az intézménybe történő felvételét, illetve átvételét, a jelentkezési laphoz csatolni kell a
jelentkező (kiskorú jelentkező esetén a szülő) indokolással ellátott kérelmét. Az adott tanév október
elseje után beadott felvételi, illetve átvételi kérelmek tekintetében az intézmény vezetője határozatot
hoz.
Az intézménybe történő beiratkozáshoz be kell mutatni a jelentkező nevére kiállított
személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai
évfolyamokról kiállított bizonyítványt.
A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a
tizenhatodik életévét betölti.
1.2. A tanuló évfolyamba sorolása
A jelentkező által bemutatott bizonyítványok alapján az intézmény tájékoztatja a jelentkezőt arról,
mely évfolyamra kerül besorolásra. A jelentkező évfolyamba sorolása legmagasabb iskolai végzettsége,
valamint az általa sikeresen elvégzett legmagasabb iskolai évfolyam alapján történik, az alábbiak
szerint:
Általános iskola:
Sikeresen elvégzett legmagasabb iskolai évfolyam
általános iskola, 4. évfolyam
általános iskola, 5. évfolyam
általános iskola, 6. évfolyam
általános iskola, 7. évfolyam

Évfolyamba
sorolás
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

Képzési idő
4 tanév
3 tanév
2 tanév
1 tanév
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Gimnázium:
Legmagasabb iskolai végzettség, sikeresen elvégzett legmagasabb
iskolai évfolyam
általános iskolai végzettség
(2017 előtti) szakiskolai végzettség
(2017 utáni) szakközépiskolai végzettség
gimnázium, 9. évfolyam
szakgimnázium, 9. évfolyam
(2017 előtti) szakközépiskola, 9. évfolyam
gimnázium, 10. évfolyam
szakgimnázium, 10. évfolyam
(2017 előtti) szakközépiskola, 10. évfolyam
gimnázium, 11. évfolyam
szakgimnázium, 11. évfolyam
(2017 előtti) szakközépiskola, 11. évfolyam

Évfolyamba
sorolás
9. évfolyam

Képzési idő
4 tanév

10. évfolyam

3 tanév

11. évfolyam

2 tanév

12. évfolyam

1 tanév

Szakközépiskola (2020/21. tanévtől – felmenő rendszerben – technikum):
Legmagasabb iskolai végzettség, sikeresen elvégzett legmagasabb
iskolai évfolyam
iskolarendszerű oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítést
igazoló bizonyítvány
(2017 előtti) szakiskolát végzettek szakközépiskolája, 12/1. évfolyam
(2017 utáni) szakközépiskola, 12. évfolyam
9-10. évfolyamról szóló, sikeresen elvégzett gimnáziumi, szakgimnáziumi,
illetve (2017 előtti) szakközépiskolai bizonyítvány, továbbá iskolarendszerű
oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány

Évfolyamba
sorolás

Képzési idő

12. évfolyam

2 tanév

13. évfolyam

1 tanév

13. évfolyam

1 tanév

1.3. A korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A korábbi tanulmányok beszámítása dokumentumok elemzésén alapuló, adminisztratív döntés. A
jelentkező a korábbi tanulmányok beszámításakor tudomásul veszi, hogy a magasabb évfolyamba
lépéséhez az intézmény nem tényleges szaktantárgyi tudását, hanem a korábban szerzett osztályzatait
vette alapul. Ennek nyomán a tanuló kizárólagos felelőssége, hogy a magasabb évfolyamon folyó
oktató munkába történő hatékony bekapcsolódás és az eredményes vizsgák érdekében a beszámított
évfolyamok tananyagát – amennyiben ez feltétlenül szükséges – önállóan átismételje, elsajátítsa.
1.4. A korábbi tanulmányok beszámításából adódó különbözeti vizsgák rendje
Amennyiben az adott évfolyamba lépéshez különbözeti vizsga, illetve vizsgák letételére van szükség,
az intézmény vezetője erről határozatot hoz. A határozat tartalmazza a különbözeti vizsga, illetve
vizsgák szükségességének indokolását, valamint azok időpontját.
Ha a jelentkező bizonyítványában nem szerepel osztályzat általános iskola esetében minden a helyi
tantervben szereplő tantárgyból; gimnázium és szakközépiskola (2020/21. tanévtől technikum)
esetében minden kötelező érettségi vizsgatárgyból, illetve ezeken felül az iskola helyi tantervében
előírt további tantárgyból, a jelentkezőnek a hiányzó tantárgy(ak)ból különbözeti vizsgát kell tennie, az
alábbiak szerint:
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Általános iskola:
6. évfolyamra való jelentkezés esetén
Osztályzatok
Tantárgy
száma

7. évfolyamra való jelentkezés esetén
Osztályzatok
Tantárgy
száma

Magyar nyelv és irodalom

1 tanév

Magyar nyelv és irodalom

2 tanév

Matematika
Történelem
Angol nyelv
Digitális kultúra
Etika
Művészetek
Technika és tervezés
Természettudomány

1 tanév
1 tanév
1 tanév
1 tanév
1 tanév
1 tanév
1 tanév
1 tanév

Matematika
Történelem
Angol nyelv
Digitális kultúra
Etika
Művészetek
Technika és tervezés
Természettudomány

2 tanév
2 tanév
2 tanév
2 tanév
2 tanév
2 tanév
2 tanév
2 tanév

8. évfolyamra való jelentkezés esetén
Osztályzatok
Tantárgy
száma
Magyar nyelv és
3 tanév
irodalom
Matematika
3 tanév
Történelem
3 tanév
Angol nyelv
3 tanév
Biológia
1 tanév
Digitális kultúra
3 tanév
Etika
3 tanév
Fizika
1 tanév
Földrajz
1 tanév
Hon- és népismeret
1 tanév
Kémia
1 tanév
Művészetek
3 tanév
Technika és tervezés
3 tanév
Természettudomány
2 tanév

Gimnázium (2019/20. tanévig):
10. évfolyamra való jelentkezés
esetén
Osztályzatok
Tantárgy
száma
Fizika
1 tanév
Kémia
1 tanév

11. évfolyamra való jelentkezés
esetén
Osztályzatok
Tantárgy
száma
Biológia
1 tanév
Fizika
2 tanév
Kémia
1 tanév

12. évfolyamra való jelentkezés
esetén
Osztályzatok
Tantárgy
száma
Biológia
2 tanév
Etika
1 tanév
Fizika
2 tanév
Földrajz
1 tanév
Informatika
1 tanév
Kémia
1 tanév
Vizuális kult.
1 tanév

Gimnázium (2021/22. tanévtől, felmenő rendszerben):
10. évfolyamra való jelentkezés
esetén
Osztályzatok
Tantárgy
száma
Biológia
1 tanév
Digitális kultúra
1 tanév
Fizika
1 tanév
Földrajz
1 tanév
Kémia
1 tanév
Német nyelv
1 tanév

11. évfolyamra való jelentkezés
esetén
Osztályzatok
Tantárgy
száma
Biológia
2 tanév
Digitális kultúra
2 tanév
Fizika
2 tanév
Földrajz
2 tanév
Kémia
2 tanév
Német nyelv
2 tanév

12. évfolyamra való jelentkezés
esetén
Osztályzatok
Tantárgy
száma
Biológia
2 tanév
Digitális kultúra
3 tanév
Fizika
2 tanév
Földrajz
2 tanév
Kémia
2 tanév
Művészetek
1 tanév
Német nyelv
3 tanév
Természettud.
1. tanév

Szakközépiskola (2020/21. tanévtől technikum):
13. évfolyamra való jelentkezés esetén
Tantárgy
Osztályzatok száma
Informatika
1 tanév
Természetismeret
1 tanév
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A jelentkező az adott évfolyamot megkezdheti azzal a feltétellel, hogy legkésőbb a tanév első félévének
végéig az intézményvezető határozatában foglaltaknak megfelelően a különbözeti vizsgán legalább
elégséges (2) osztályzatot szerez az adott tantárgy(ak)ból, az előírt évfolyam(ok) tananyagából.
Amennyiben ez nem teljesül, a tanuló az adott évfolyamon nem folytathatja tanulmányait.
Az intézmény gimnáziumi tagozatán a 2019/20. tanévig, szakközépiskolai tagozatán a 2020/21. tanévig
az élő idegen nyelvek közül csak angol nyelv tanulására volt lehetőség. Abban az esetben, ha a
jelentkező bizonyítványában nem szerepel osztályzat angol nyelv tantárgyból a megfelelő
évfolyam(ok)ra vonatkozóan, a jelentkezőnek angol nyelvből, az adott évfolyam(ok) tananyagából
különbözeti vizsgát kell tennie.
A jelentkező az adott évfolyamot megkezdheti azzal a feltétellel, hogy legkésőbb a tanév első félévének
végéig az intézményvezető határozatában foglaltaknak megfelelően a különbözeti vizsgán legalább
elégséges (2) osztályzatot szerez angol nyelv tantárgyból, az előírt évfolya(ok) tananyagából.
Amennyiben ez nem teljesül, a tanuló az adott évfolyamon nem folytathatja tanulmányait.
Amennyiben a tanuló az általa korábban tanult élő idegen nyelvet kívánja tanulni további tanulmányai
során, azt kizárólag vendégtanulói jogviszony létesítése útján teheti meg. Ebben az esetben a fent leírt
különbözeti vizsga letétele nem szükséges.
1.5. A korábbi tanulmányok beszámításából adódó tantárgyi felmentések rendje
Amennyiben a jelentkező az adott évfolyamon korábbi tanulmányainak beszámítása alapján
felmentést szeretne egyes tantárgyak tanulása alól, ezt az intézmény vezetőjénél a jelentkezéssel egy
időben, de legkésőbb a beiratkozás után számított 15 napig írásban kell kérvényeznie. Az intézmény
vezetője a kérelemmel kapcsolatos döntését határozatba foglalja.
Abban az esetben, ha a jelentkező bizonyítványa felmutatásával igazolja, hogy már rendelkezik a
megfelelő számú osztályzattal az iskola helyi tantervében előírt tantárgy(ak)ból, a fent leírt módon
írásban kérheti felmentését az adott tantárgyak tanulása alól, az alábbiak szerint:
Általános iskola:
Tantárgy
Állampolgári ismeretek
Biológia
Dráma és tánc
Fizika
Földrajz
Hon- és népismeret
Kémia
Technika és tervezés
Természettudomány

Osztályzatok
száma
1 tanév
2 tanév
1 tanév
2 tanév
2 tanév
1 tanév
2 tanév
3 tanév
2 tanév
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Gimnázium (2019/20. tanévig):
Osztályzatok
száma
2 tanév
1 tanév
2 tanév
2 tanév
2 tanév
1 tanév
2 tanév

Tantárgy
Biológia
Etika
Fizika
Földrajz
Informatika
Kémia
Vizuális kultúra

Gimnázium (2021/22. tanévtől, felmenő rendszerben):
Tantárgy
Állampolgári ismeretek
Biológia
Digitális kultúra
Fizika
Földrajz
Kémia
Művészetek
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Természettudomány

Osztályzatok
száma
1 tanév
2 tanév
3 tanév
2 tanév
2 tanév
2 tanév
1 tanév
1 tanév
1 tanév

Szakközépiskola (2020/21. tanévtől technikum):
Tantárgy
Informatika
Természetismeret

Osztályzatok száma
2 tanév
1 tanév

Ha a jelentkező valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy
tanulmányi követelményeit teljesítette. A jelentkező az érettségi törzslapkivonat bemutatásával az
adott tantárgy tanulása alól egészen középiskolai tanulmányainak befejezéséig mentesül. Ebben az
esetben nem kell külön kérvényeznie felmentését az adott tantárgyból az intézmény vezetőjénél.
2. A TANULMÁNYI IDŐ LERÖVIDÍTÉSE
A tanuló írásbeli kérelmére az intézményvezető engedélyezheti az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelmények egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt való
teljesítését. Ebben az esetben a tanulónak félévi és év végi osztályzatai megállapításához az
intézményvezető határozatában foglaltak szerint osztályozó vizsgát kell tennie.
Ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelmények egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével összefüggő osztályozó vizsgát kíván tenni, az
intézmény vezetője a vizsga megkezdése előtt legalább harminc nappal a vizsgázói létszám, az
évfolyamok feltüntetése, valamint a vizsgabeosztás megküldése mellett a kormányhivatal vezetőjétől
vizsgabiztos kirendelését kéri. A vizsgabiztos kirendelésének kérésére vonatkozó kötelezettség
elmulasztása miatt vizsgabiztos közreműködése nélkül lebonyolított osztályozó vizsga eredménye
érvénytelen.
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Abban az esetben, ha a tanuló a jogszabályban meghatározott tantárgyból a jogszabályban
meghatározott módon előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni, írásbeli kérelmére az intézményvezető
engedélyezi az adott tantárgy tanulmányi követelményeinek az előírtnál rövidebb idő alatt való,
osztályozó vizsgával történő teljesítését.
3. A TANÓRÁK LÁTOGATÁSÁVAL, A TANULÓ MULASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Az intézmény a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatja a tanulót arról, hogy az adott évfolyam
adott félévében, az adott osztályban hány tanítási órát szervez az iskola. A tájékoztatásnak kiterjed a
mulasztások jogkövetkezményeire is.
A tanulók a tanítási órákat az intézmény által az adott tanév elején nyilvánosságra hozott tanév rendje
és az órarend szerint látogatják.
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell
tekinteni, ha
− a tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra,
− a tanuló egészségügyi ok miatt maradt távol és azt orvosi igazolással igazolja,
− a tanuló munkahelyi ok miatt maradt távol és azt a munkáltatója által kiállított igazolással
igazolja.
Ha a tanuló a mulasztását nem igazolja az adott tanév adott félévének a tanév rendjében
meghatározott utolsó napjáig, a mulasztás igazolatlan.
Az intézmény dokumentálja a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását,
távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását.
Az intézmény félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy
melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha az adott
tanévben húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul.
Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén
minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés
nem adható.
4. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, FORMÁI
4.1. Az ellenőrzés és értékelés általános elvei
A felnőttoktatás a tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő
ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatás. Az intézmény az esti munkarendű gimnáziumi és
szakközépiskolai tagozatán a felnőttoktatás fenti jellemzőihez igazodva alakította ki ellenőrzési és
értékelési rendszerét.
Az objektív, igazságos értékelés előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen
érvényesített követelményrendszer. Az ellenőrzés és értékelés alapjául az intézmény helyi tantervében
megfogalmazott tantárgyi követelmények szolgálnak, melyek a Nemzeti Alaptantervhez, a választott
kerettantervhez és az érettségi vizsga követelményeihez igazodnak.
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Általános iskola
A tanulók félévi és év végi osztályzatát az általános iskolai tagozaton évközi teljesítményük és
érdemjegyeik alapján kell megállapítani. Egy-egy tantárgyból az adott tantárgy sajátosságait
figyelembe véve egy félévben legalább három érdemjegy megszerzése szükséges ahhoz, hogy a tanuló
félévkor és év végén osztályzatot kaphasson.
Érdemjegyet a tanuló tanórai keretek között szervezett, írásbeli vagy szóbeli számonkérésen, illetve
beadandó feladattal szerezhet. A tanórai keretek között szervezett számonkérés lehet írásbeli
témazáró dolgozat, vagy több témát magába foglaló szóbeli felelet, illetve prezentáció megtartása. A
beadandó feladat lehet gyűjtőmunka, esszé, vagy – a dráma és tánc, művészetek, technika és tervezés
tantárgyak esetében – a tanuló által készített alkotás.
Mind az írásbeli, mind a szóbeli számonkérés esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének
osztályzatban történő kifejezése a következő:
− 80–100% elérése esetén jeles (5),
− 60–79% elérése esetén jó (4),
− 40–59% elérése esetén közepes (3),
− 25–39% elérése esetén elégséges (2),
− 0–24% elérése esetén elégtelen (1).
A félévi és év végi osztályzat kialakítása
A félévi és év végi osztályzat a számonkéréseken szerzett érdemjegyek számtani átlaga a matematikai
kerekítés szabályai szerint. A tanuló év végi osztályzatába egy érdemjegyként az első félévi osztályzat
is beleszámít.
Ha a tanuló a félév során neki fel nem róható okból nem szerez elegendő érdemjegyet valamely
tantárgyból, az intézményvezető engedélyével az adott tantárgyból, az adott félév tananyagából
szervezett osztályozó vizsgával teljesítheti tanulmányi kötelezettségeit. A tanulónak fel nem róható ok
minden olyan, a számonkéréseken való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése
nem vezethető vissza a tanuló szándékos vagy gondatlan magatartására.
Ha a tanuló az első félév során neki felróható okból nem szerez elegendő érdemjegyet valamely
tantárgyból, osztályozhatatlanná válik, tanév végén tanulmányi kötelezettségeit az adott tantárgyból
kizárólag a teljes évfolyam tananyagából tett osztályozó vizsga letételével teljesítheti.
Ha a tanuló a második félév során neki felróható okból nem szerez elegendő érdemjegyet valamely
tantárgyból, osztályozhatatlanná válik, tanulmányait kizárólag az évfolyam megismétlésével
folytathatja.
Gimnázium, szakközépiskola (2020/21. tanévtől technikum)
A félévi és év végi osztályzat megállapításához, a magasabb évfolyamba lépéshez a tanulónak a
kötelező érettségi vizsgatárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, élő idegen
nyelv) félévkor és év végén vizsgát kell tennie. A többi tantárgyból a tanulmányi követelményeket
félévkor és év végén beadandó feladat elkészítésével teljesíti a tanuló. A félévi és év végi vizsgák, illetve
beadandó feladatok rendjét a Félévi és év végi vizsgák, beadandó feladatok rendje című fejezet
részletezi.
A félévi és év végi vizsgák alól felmentés abban az esetben adható, ha a tanuló a félév során, kizárólag
tanórai keretek között szervezett, írásbeli vagy szóbeli számonkéréssel az adott tantárgyból megfelelő
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számú érdemjegyet szerez és ezek alapján félévkor és év végén megajánlott osztályzatot kap. A
megajánlott osztályzat megszerzésének rendjét a Vizsgák alóli mentesség című fejezet részletezi.
A pedagógus a félév során egyéb, önálló munkát igénylő feladatok elkészítését is értékelheti. Az így
szerzett érdemjegyek alapján nem adható mentesség a félévi és év végi vizsga alól, viszont bele kell
számítani őket a félévi és év végi osztályzatba. Az önálló munkát igénylő feladatok értékelésének
rendjét az Egyéb érdemjegyek című fejezet részletezi.
A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza teljes
jogkörrel és felelősséggel. Ennek során a pedagógusnak figyelembe kell venni az intézmény pedagógiai
programjában foglaltakat, az adott tantárgy követelményeit és a jelen szabályzatot.
A félévi és év végi vizsgák, beadandó feladatok rendje
A félévi és év végi osztályzat megállapításához, a magasabb évfolyamba lépéshez – amennyiben a
tanuló nem kapott megajánlott osztályzatot – a tanulónak a kötelező érettségi vizsgatárgyakból
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, élő idegen nyelv) félévkor és év végén vizsgát kell
tennie.
A vizsgák a tanév rendjében meghatározott félévi és év végi vizsgaidőszakokban kerülnek
megrendezésre. A tanév rendjéről – ezen belül a vizsgák rendjéről – a tanuló a tanév elején tartott
tájékoztatón, illetve nyomtatott és elektronikus formában kap tájékoztatást. A vizsgákra az erre a célra
kialakított elektronikus felületen kell jelentkezni.
A félévi vizsgán az intézmény helyi tantervében előírt első félévi, az év végi vizsgán a második félévi
tananyag kérhető számon. A félévi és év végi vizsgakövetelményeket a vizsgák kezdete előtt legalább
hatvan nappal nyilvánosságra kell hozni.
A vizsgák írásbeli (íb.) és/vagy szóbeli (szb.) vizsgák lehetnek, az alábbiak szerint:
Gimnázium:
9. évfolyam

Tantárgy

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

Félévi
vizsga

Év végi
vizsga

Félévi
vizsga

Év végi
vizsga

Félévi
vizsga

Év végi
vizsga

Félévi
vizsga

Év végi
vizsga

Magyar nyelv és irodalom

íb.

íb. és szb.

íb.

íb. és szb.

íb.

íb. és szb.

íb.

íb. és szb.

Matematika

íb.

íb.

íb.

íb.

íb.

íb.

íb.

íb.

Történelem

íb.

íb. és szb.

íb.

íb. és szb.

íb.

íb. és szb.

íb.

íb. és szb.

Angol nyelv

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

Német nyelv (2020/21. tanévtől,

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

felmenő rendszerben)

Szakközépiskola (2020/21. tanévtől – felmenő rendszerben – technikum):
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv

12. évfolyam

13. évfolyam

Félévi
vizsga
íb. és szb.

Év végi
vizsga
íb. és szb.

Félévi
vizsga
íb. és szb.

Év végi
vizsga
íb. és szb.

íb.

íb.

íb.

íb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.

íb. és szb.
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A tanuló a választható érettségi vizsgatárgyakból, illetve a helyi tantervben szereplő egyéb
tantárgyakból a tanulmányi követelményeket félévkor és év végén beadandó feladat elkészítésével
teljesíti, az alábbiak szerint:
Választható érettségi vizsgatárgy
Gimnázium
Szakközépiskola

A helyi tantervben szereplő egyéb tantárgy
Gimnázium
Szakközépiskola

2019/20. tanévig

2020/21. tanévtől,
felmenő
rendszerben

biológia

biológia

etika

fizika

fizika

rajz és vizuális
kultúra

földrajz

földrajz

informatika

digitális kultúra

kémia

kémia

(2020/21. tanévtől
technikum)

2019/20. tanévig

informatika

2020/21. tanévtől,
felmenő
rendszerben
állampolgári
ismeretek
mozgóképkultúra és
médiaismeret
rajz és vizuális
kultúra

(2020/21. tanévtől
technikum)

természetismeret

természettudomány

A beadandó feladat témáját és a teljesítés módját a pedagógus határozza meg, melyet a vizsgák
kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia. A feladat beadási határideje az adott
félév első vizsganapja.
A vizsga letétele, illetve a beadandó feladat elkészítése minden tanuló számára kötelező, amennyiben
a tanuló az adott tantárgyból nem szerzett megajánlott osztályzatot az alábbiakban részletezett eljárás
szerint.
Ha a tanuló a félévi vagy év végi vizsgáról neki fel nem róható okból távol marad, vagy a beadandó
feladatot neki fel nem róható okból nem adja be, az intézményvezető a tanuló kérelmére pótló vizsga
letételét, vagy a beadandó feladat pótlólagos beadását engedélyezheti. A vizsgázónak fel nem róható
ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem
vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.
Ha a tanuló a félévi vizsgáról neki felróható okból távol marad, vagy a beadandó feladatot neki
felróható okból nem adja be, osztályozhatatlanná válik. A tanév végén tanulmányi kötelezettségeit
kizárólag valamennyi tantárgyból, a teljes évfolyam tananyagából tett osztályozó vizsga letételével
teljesítheti.
Ha a tanuló az év végi vizsgáról neki felróható okból távol marad, vagy a beadandó feladatot neki
felróható okból nem adja be, osztályozhatatlanná válik, tanulmányait kizárólag az évfolyam
megismétlésével folytathatja.
4.2. A vizsgák és beadandó feladatok értékelésének rendje
A tanulók vizsgán nyújtott teljesítményét, illetve a beadandó feladatokat a tárgyat tanító pedagógus
osztályozza teljes jogkörrel és felelősséggel.
A vizsgák, illetve beadandó feladatok esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének
érdemjegyben történő kifejezése a következő:
−
−
−
−
−

80–100% elérése esetén jeles (5),
60–79% elérése esetén jó (4),
40–59% elérése esetén közepes (3),
25–39% elérése esetén elégséges (2),
0–24% elérése esetén elégtelen (1).
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Amennyiben a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, a vizsga érdemjegye az írásbeli és szóbeli vizsgarész
osztályzatának számtani átlaga, a matematikai kerekítés szabályai alapján.
A vizsgán szerzett érdemjegyet a tantárgyat tanító pedagógus rávezeti a vizsga jegyzőkönyvére, illetve
bejegyzi az osztályozó napló megfelelő helyére.
4.3. A vizsgák alóli mentesség
A félévi és év végi vizsgák alól felmentés abban az esetben adható, ha a tanuló a félév során megfelelő
számú érdemjegyet szerez és ezek alapján félévkor és év végén megajánlott osztályzatot kap.
Egy-egy tantárgyból az adott tantárgy sajátosságait figyelembe véve egy félévben legalább három
érdemjegy megszerzése szükséges ahhoz, hogy a tanuló félévkor és év végén megajánlott osztályzatot
kaphasson.
Megajánlott osztályzat kizárólag olyan érdemjegyek alapján adható, melyeket a tanuló tanórai keretek
között szervezett, írásbeli vagy szóbeli számonkérésen szerzett. Ez lehet írásbeli témazáró dolgozat,
vagy több témát magába foglaló szóbeli felelet, illetve prezentáció megtartása.
Mind az írásbeli, mind a szóbeli számonkérés esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének
érdemjegyben történő kifejezése a következő:
−
−
−
−
−

80–100% elérése esetén jeles (5),
60–79% elérése esetén jó (4),
40–59% elérése esetén közepes (3),
25–39% elérése esetén elégséges (2),
0–24% elérése esetén elégtelen (1).

A megajánlott osztályzat a számonkéréseken szerzett érdemjegyek számtani átlaga a matematikai
kerekítés szabályai szerint.
Amennyiben a tanuló a minimális három érdemjegynél kevesebbet szerzett, megajánlott osztályzatot
nem kaphat az adott félév végén, viszont a megszerzett érdemjegyek beleszámítanak a félévi és év végi
osztályzatba. Ebben az esetben a félév során, a számonkéréseken szerzett érdemjegy(ek) és a félévi
vagy az év végi vizsgán szerzett érdemjegy számtani átlaga adja a félévi osztályzatot a matematikai
kerekítés szabályai szerint.
Az adott félév során szerzett érdemjegyeket a tantárgyat tanító pedagógus bejegyzi az osztályozó
napló megfelelő helyére.
Az érdemjegyek alapján adott megajánlott osztályzatot a tantárgyat tanító pedagógus az adott
tantárgy félévi vagy év végi vizsga jegyzőkönyvére is rávezeti, azzal a megjegyzéssel, hogy megajánlott
osztályzatról van szó.
A megajánlott osztályzat megszerzéséhez szükséges számonkéréseken való részvétel nem kötelező.
4.4. Egyéb érdemjegyek
A pedagógus a félév során egyéb, önálló munkát igénylő feladatok elkészítését is értékelheti. Az így
szerzett érdemjegyek alapján nem adható mentesség a félévi és év végi vizsga alól, viszont bele kell
számítani őket a félévi és év végi osztályzatba.
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Ebben az esetben az önálló munkát igénylő feladatokra adott érdemjegyek legfeljebb egy osztályzattal
javíthatják a félévi vagy év végi osztályzatot.
Az adott félév során az önálló munkát igénylő feladatokra szerzett érdemjegyet a tantárgyat tanító
pedagógus bejegyzi az osztályozó napló megfelelő helyére.
Amennyiben a fenti érdemjegyek egy osztályzatot javítanak a félévi vagy év végi osztályzaton, a
pedagógus az adott tantárgy vizsga jegyzőkönyvének megjegyzés rovatában ezt a tényt feltünteti.
Az önálló munkát igénylő feladatok elkészítése nem kötelező.
4.5. A félévi és év végi osztályzat kialakítása
A tanuló félévi osztályzata az alábbi módokon alakítható ki:
−
−
−

−

Kizárólag a félévi vizsgán szerzett érdemjegy alapján, ebben az esetben a vizsga érdemjegye és
a félévi osztályzat megegyezik.
A félévi vizsga érdemjegye és az önálló munkát igénylő feladatokra szerzett érdemjegyek
alapján, ahol az önálló munkát igénylő feladatokra szerzett érdemjegyek legfeljebb egy
osztályzattal javíthatják a félévi osztályzatot.
A félévi vizsga érdemjegye és háromnál kevesebb, tanórai keretek között szervezett
számonkéréseken szerzett érdemjegy alapján, ahol a félévi osztályzat a vizsga érdemjegye és
a számonkéréseken szerzett érdemjegyek számtani átlaga a matematikai kerekítés szabályai
alapján.
Legalább három, tanórai keretek között szervezett számonkéréseken szerzett érdemjegy
alapján, ahol a félévi osztályzat az érdemjegyek számtani átlaga a matematikai kerekítés
szabályai alapján.

A tanuló év végi osztályzata szintén a fenti módokon alakítható ki, azzal a különbséggel, hogy az év végi
osztályzatba a fentieken kívül egy érdemjegyként a félévi osztályzat is beleszámít.
4.6. Büntetés-végrehajtási intézményben szervezett gimnáziumi tagozat
A büntetés-végrehajtási intézményben szervezett esti gimnáziumi tagozaton az ellenőrzés és értékelés
rendszere a felnőttoktatás fent részletezett jellemzői mellett, az intézmény sajátos jellemzőihez
igazodva került kialakításra.
A tanulók osztályzatait ezen a tagozaton évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján kell
megállapítani. Egy-egy tantárgyból az adott tantárgy sajátosságait figyelembe véve egy félévben
legalább három érdemjegy megszerzése szükséges ahhoz, hogy a tanuló félévkor és év végén
osztályzatot kaphasson.
Érdemjegyet a tanuló tanórai keretek között szervezett, írásbeli vagy szóbeli számonkérésen szerezhet.
Ez lehet írásbeli témazáró dolgozat, vagy több témát magába foglaló szóbeli felelet, illetve prezentáció
megtartása.
Mind az írásbeli, mind a szóbeli számonkérés esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének
osztályzatban történő kifejezése a következő:
− 80–100% elérése esetén jeles (5),
− 60–79% elérése esetén jó (4),
− 40–59% elérése esetén közepes (3),
− 25–39% elérése esetén elégséges (2),
− 0–24% elérése esetén elégtelen (1).
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A félévi és év végi osztályzat kialakítása
A félévi és az év végi osztályzat a számonkéréseken szerzett érdemjegyek számtani átlaga a
matematikai kerekítés szabályai szerint. A tanuló év végi osztályzatába egy érdemjegyként az első
félévi osztályzat is beleszámít.
Ha a tanuló a félév során neki fel nem róható okból nem szerez elegendő érdemjegyet valamely
tantárgyból, az intézményvezető engedélyével az adott tantárgyból, az adott félév tananyagából
szervezett osztályozó vizsgával teljesítheti tanulmányi kötelezettségeit. A tanulónak fel nem róható ok
minden olyan, a számonkéréseken való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése
nem vezethető vissza a tanuló szándékos vagy gondatlan magatartására.
Ha a tanuló az első félév során neki felróható okból nem szerez elegendő érdemjegyet valamely
tantárgyból, osztályozhatatlanná válik, tanév végén tanulmányi kötelezettségeit az adott tantárgyból
kizárólag a teljes évfolyam tananyagából tett osztályozó vizsga letételével teljesítheti.
Ha a tanuló a második félév során neki felróható okból nem szerez elegendő érdemjegyet valamely
tantárgyból, osztályozhatatlanná válik, tanulmányait kizárólag az évfolyam megismétlésével
folytathatja.
5. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, ILLETVE BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL
KÜZDŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Felnőttoktatásban nem biztosítható az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
tanórai foglalkozások megtartása.
Amennyiben a tanuló jogszabályban meghatározott típusú, érvényes szakértői véleménnyel
rendelkezik, felmentési kérelmet nyújthat be az intézmény vezetőjéhez a szakértői véleményben
foglalt javaslatok érvényesítésére. A felmentési kérelem benyújtása az intézmény által biztosított
formanyomtatványon történik. A felmentési kérelemhez minden esetben csatolni kell az érvényes
szakértői véleményt.
A szakértői bizottság érvényes szakértői véleményében foglalt javaslatok alapján az intézmény vezető
határozatában
− mentesíti a tanulót egyes tantárgyakból (tantárgyrészekből) az érdemjegyekkel és
osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól,
− engedélyezi az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli beszámoló írásbeli
beszámolóval történő felváltását,
− engedélyezi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát és a hosszabb
felkészülési időt a beszámolók során.
Az érettségi vizsgákra vonatkozóan a tanulónak külön kérelmet kell benyújtania. A kérelem és a hozzá
csatolt érvényes szakértői vélemény alapján az intézményvezető az érettségi vizsgára vonatkozóan
külön határozatot hoz, melyben
− mentesíti a tanulót az adott tantárgyból az érettségi vizsga alól, amely helyett a tanuló egy
másik, általa választott vizsgatárgyból köteles érettségi vizsgát tenni,
− engedélyezi az írásbeli érettségi vizsga szóbelivel, vagy a szóbeli érettségi vizsga írásbelivel való
felváltását,
− engedélyezi az írásbeli érettségi feladatok kidolgozásához rendelkezésre álló idő maximum 60
perccel, illetve a szóbeli feleletre való felkészülési idő maximum 20 perccel való megnövelését,
− engedélyezi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát az érettségi
vizsgán.
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