
A tanulmányok alatti intézményi vizsgák
 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
 
A  tanulmányok  alatti  vizsgák  szabályozásáról  a  20/2012.(VIII.31.)  EMMI
rendeletének  64-73.§  rendelkezik.  Helyben  szabályozandók  a  vizsga  részei,
követelményei és az értékelés.  
A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal
által szervezett független vizsgabizottság előtt lehet tenni. 

A tanulmányok alatti intézményi vizsgák típusai
 

Osztályozó vizsga 
A tanulónak a félévi és tanév végi értékelés megállapításához osztályozó vizsgát
kell tennie, ha  

- tanulmányait magántanulóként folytatja,  
- az  iskolai  nevelés-oktatás  általános  műveltséget  megalapozó  szakaszában  250

tanóránál többet mulasztott,  
- ha  a  tanuló  mulasztásainak  száma  már  az  első  félév  végére  meghaladja  a

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt értékelhető,  
- előrehozott  érettségi  vizsgát  kíván  tenni.  Ilyenkor  az  osztályozó  vizsgát  a  két

próbaérettségi jelenti.  

Osztályozó  vizsgát  az  iskola  a  tanítási  év  (szorgalmi  idő:  szeptember  1-jétől  a
következő év június 15-éig terjedő időszak) során bármikor szervezhet.

Javítóvizsga 
A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha  

- tanév végén „nem felelt meg” értékelést kapott,  
- a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt,

vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le,  
- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán „nem felelt meg” értékelést kapott.  

 
Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető.
Ha az osztályozó vagy különbözeti  vizsgára a tanév közben kerül  sor,  s  a tanuló
„nem felelt meg” minősítést szerez, a vizsgát követő három hónapon belül kell a
javítóvizsga időszakot kijelölni.   
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Pótló vizsga 
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol
marad,  pótló  vizsgát  tehet.  A  pótló  vizsgát  lehetőleg  ugyanabban  a
vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell
tenni.

A tanulmányok alatti intézményi vizsgákkal kapcsolatos általános szabályok  
 
Az iskolában a vizsgák a  Pedagógiai  Konferencia által  megbízott  vizsgabizottság
előtt  zajlanak.  A  vizsgák  írásbeli,  szóbeli,  illetve  gyakorlati  vizsgarészekből
állhatnak.  A vizsgát az adott tárgyat az adott osztályban tanító szaktanár állítja
össze  és  vezeti  le.  A  vizsgáról  jegyzőkönyv  készül.  Az  írásbeli  maximális  ideje
vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc.  A szóbeli vizsgabizottság legalább két főből
áll. Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi (vertikális) tanterv
tartalmazza. 

A vizsgák követelménye, az értékelés rendje
 
A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó
tananyag.

A vizsgák szöveges értékelése:  „az adott évfolyam követelményeit  teljesítette” /
nem teljesítette; a vizsgán megfelelt / nem felelt meg”.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyam szintű követelményei 

Az  osztályozó  vizsgák  tartalmi  követelményeit  a  Magyar  Waldorf-iskolák
kerettanterve  összegzi  (55.  oldaltól  a  463.  oldalig).  A  dokumentum  elérhető  az
alábbi linken:

https://drive.google.com/file/d/1I6Z86VZFv5T2WZ4dRSjsikf9J1Zs5oJC/view

Az értékelésről 

A  Waldorf-pedagógia  értékelési  rendszerének  sajátosságairól  az  intézmény
Pedagógiai Programjának 14-16. oldalán található részletes leírás.

A  Waldorf-pedagógia  az  értékelést,  mint  a  gyermek  megismerésének  és
megértésének  eszközét  fogja  fel.  Minél  pontosabbak  és  átfogóbbak  a  tanár
megfigyelései, annál mélyebben képes megérteni a gyermeket. A gyermeknek ez
az alaposabb megértése elősegíti a gyermek pozitív fejlődését. 
Az értékelés két lényegi funkciót lát el:  segíti  a tanítási  folyamatot és normákat
teremt.  Az  előbbi  visszajelzést  ad  a  szülők  és  a  tanulók  számára,  és  teljes
előmenetelük  tükrében  ad  képet  a  tanulók  hozzáállásáról,  magatartásáról  és
képességeiről. Félévkor és az év végén a tanárok szöveges értékelésben foglalják

2

https://drive.google.com/file/d/1I6Z86VZFv5T2WZ4dRSjsikf9J1Zs5oJC/view


össze a gyermekek eredményeit,  a 12-13. évfolyamon osztályzatokat is kapnak a
diákok.
 
A szöveges értékelés osztályzatra váltásának szempontjai  

Iskolaváltáskor  válhat szükségessé a  szöveges  értékelés  osztályzatoknak történő
megfeleltetése, melyet a következő szempontsor segítségével készítünk el:

Teljesítmény

5 – Kiemelkedő teljesítmény az adott tárgyban, kiválóan teljesítette a 
követelményeket

4 – Egyenletes, állandó teljesítmény, önállóan dolgozik

3 – Gyakran megcsillan az értés, többnyire érti, elfogadhatóan teljesít

2 – Részben tud teljesíteni, segítséggel dolgozik

1 – A diák nem tudta teljesíteni a követelményeket, elégtelen munka

Részvétel, hozzáállás

5 – Kiváló hozzáállás, érdeklődő, erőfeszítést tesz

4 – Motivált jelenlét, tesz erőfeszítést

3 – Megfelelő hozzáállás, kielégítő erőfeszítés

2 – Változó lelkesedés és jelenlét, egyenlőtlen erőfeszítés

1 – Ritkán mutat érdeklődést, nem tesz erőfeszítést

A  12-13.  évfolyamon  azért  kapnak  a  tanulók  a  szöveges  értékelés  mellé
osztályzatokat  is,  hogy  továbbtanulásukkor  a  felvételi  pontszámításnál  ne
kerüljenek hátrányos helyzetbe. 

Nem értékeljük  osztályzatokkal  a  következő tantárgyakat:  euritmia,  középiskolás
gyakorlatok (mezőgazdasági,  erdészeti,  szociális,  ipari,  földmérési  gyakorlat),  12.
osztályos  éves  záró  munkák,  dráma,  illetve  nem  értékeljük  osztályzattal  a
magatartást és szorgalmat sem.
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