
V.4. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei, a helyi vizsgák rendje 

1. A továbblépésről szóló döntésnél – hagyományosan – a félév ill. a tanév teljesítménye a mérvadó. Ezen 
időszakok alatt nyújtott teljesítményt, az adott szaktanár véleménye alapján kialakított érdemjegy értékeli. Vitás 
esetben a nevelőtestület döntését kell kikérni. A tanulók értékelésénél figyelembe kell venni: az órai aktivitást, 
írásbeli, szóbeli produktumát, versenyen való részvételét, tanórán kívüli viselkedését. A magasabb évfolyamba 
lépés alapfeltétele a minimumkövetelmények elsajátítása, kivéve: 2. pont. 
2. A tanuló az első  évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi 
követelményeket az iskolánál való igazolt és igazolatlan mulasztása miatt nem tudta teljesíteni. 
3. Az igazgató engedélyezheti az évfolyamismétlést a szülő írásbeli kérelmére abban az esetben is, ha a 
gyermek továbbhaladhatna. 
4. Az igazgató köteles engedélyezni az évfolyamismétlést a szülő írásbeli kérelmére az 1-4. évfolyamon. 
5. Az igazgató engedélyével a szülő írásbeli kérelme alapján a tanulmányi idő csökkenthető -  amennyiben a 
tanuló 1 vagy több tanév ismeretanyagát rövidebb idő alatt elsajátítja – és abból osztályozó vizsgát tesz. 
6. A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a helyi tantervben  „A továbbhaladás feltételei „ c. 
fejezetben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette,kivéve: 2.3.4. 
pont. 
7. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján 
bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból minimum az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie 
a tanulónak a továbbhaladáshoz. 
8. Ha a tanuló a 2-8. tanév végén három tantárgyból  szerez „elégtelen” osztályzatot, a következő tanévet 
megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet  

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 
engedély nélkül eltávozik. 

c) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 
31-éig terjedő időszakban tehet. 
9.A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó 
vizsgát kell tennie ha: 
-az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 
-az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál 
rövidebb idő alatt teljesítse 
-egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott /méltányossági alapon: pl . kórházi kezelés/ 
-magántanuló volt. 
A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai  és 
követelményei megegyeznek  a Helyi vizsgaszabályzatban foglaltakkal az alábbiak szerint.  
Az intézményünk évente 2 alkalommal tart osztályozó vizsgát január első két hetében és  május második, 
harmadik hetében. 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az adott tantárgy év végi 
minimumkövetelményeivel. Készségtárgyakból egy-egy munkadarab elkészítése az vizsga témája. 
Testnevelésből gyakorlati vizsga. A számonkérés történhet szóban vagy írásban .  
A vizsga időtartama tantárgyanként maximum 45 perc. 
A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 
A vizsga írásbeli és szóbeli részből állhat. 
A vizsgán háromtagú bizottság van jelen. Az érdemjegyet a szaktanár állapítja meg a jelenlévő pedagógusok 
egyetértésével. 
Vizsgázni kell a következő tárgyakból: (évfolyamnak megfelelően) 
Magyar nyelv és irodalom 
Nemzetiségi német nyelv és irodalom 
Nemzetiségi német népismeret 
Angol nyelv 
Matematika 
Környezetismeret 
Hon- és népismeret 



Természetismeret 
Természettudományos gyakorlatok 
Földrajz 
Történelem 
Kémia 
Fizika 
Biológia 
Etika 
Készségtárgyak: 
Ének-zene 
Informatika 
Rajz 
Testnevelés 
Amennyiben az év közbeni hiányzások miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, annak időpontjáról az 
osztályozó nevelőtestületi értekezlet dönt. 
A javítóvizsga időpontja minden év augusztus 21-31 közötti időpont. A javítóvizsgára is vonatkoznak a fent 
ismertetett tudnivalók. 
A vizsgadolgozatokat irattárazni kell. A vizsgákról jegyzőkönyvet kell vezetni. 
-A felsőbb évfolyamokon is bukásmentességre törekszünk. 
11. A bukás folyamatos odafigyeléssel, differenciált óraszervezéssel, korrepetálással, megfelelő személyre 
szabott segítségadással elkerülhető. 
12. A magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. 

 


