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1

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium vizsgaszabályzata a vonatkozó törvényekben,
valamint a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási
módszereit tartalmazza.
Vonatkozó hatályos jogszabályok:
- 20/2012. (VIII.
31.) EMMI
rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet
- 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény
- 100/ 1997. (VI.13) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról
- 1/2005. (I.21.) az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.
24.) OM rendelet módosításáról
- 40/ 2002. (V.24) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
- 2011.évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

I. FELVÉTEL A SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9. ÉVFOLYAMÁRA
Bekerülés feltételei a szakgimnáziumban:
A tanulókat a hozott pontok (maximum 100 pont) összesítése alapján
rangsoroljuk. A felvételi eljárást megelőzően az iskola évente meghatározhatja a
bekerülés minimum pontszámát, amit a felvételi tájékoztatóban közzétesz.
Hozott pont:
Az általános iskola 5. 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi (magyar nyelv és
magyar irodalom osztályzatának átlaga, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia,
biológia) osztályzatait összeadjuk (maximum 100 pont).
A maximum 100 hozott pont számítása

Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
Idegen nyelv
Biológia
Kémia
Lehetséges
maximum

5. osztály év 6. osztály év
végi jegy
végi jegy
} átlagaX
}átlaga X

7. osztály év
végi jegy
} átlagaX

8. osztály
félévi jegy
} átlagaX

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

20 pont

20 pont

30 pont

30 pont

Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása:
Ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy
értékelése és minősítése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos
elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával. Ez alól kivétel, ha a
képzés végén, az érettségi vizsgán nem mentesíthető a vizsgatárgy alól, ekkor a pontjait
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a felvételi tárgy osztályzatának 0 értékkel való beszámításával számoljuk.
Pontazonosság esetén:


A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom,
matematika tantárgyak jegyeinek összesítése alapján rangsorolunk

A sikeres felvételhez az alkalmasság orvosi igazolása szükséges.
Bekerülés feltételei a szakközépiskolában:
A tanulókat a hozott pont, valamint a szakképzésről szóló CLXXXVII. törvény 27.§ (4)
bekezdése szerinti követelmények alapján rangsoroljuk.
Hozott pont:
Az általános iskola 5. 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi (magyar nyelv és
magyar irodalom osztályzatának átlaga, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia,
biológia) osztályzatait összeadjuk (maximum 100 pont).
A maximum 100 hozott pont számítása

Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
Idegen nyelv
Biológia
Kémia
Lehetséges
maximum

5. osztály év 6. osztály év
végi jegy
végi jegy
} átlagaX
}átlaga X

7. osztály év
végi jegy
} átlagaX

8. osztály
félévi jegy
} átlagaX

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

20 pont

20 pont

30 pont

30 pont

Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása:
Ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy
értékelése és minősítése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos
elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.
Pontazonosság esetén:
 A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom,
matematika tantárgyak jegyeinek összesítése alapján.
A sikeres felvételhez az alkalmasság orvosi igazolása szükséges.
TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK
Jogszabályi háttér:
- A tanulmányok alatti vizsgák fajtáit és szabályait a nevelési – oktatási
intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
alapján szabályozzuk.
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1. Az osztályozó vizsga
Az intézmény osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhet, de
hagyományosan ez két alkalommal a félév és a tanév utolsó hetében történik.
Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak,
- ha a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és
igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi
osztályzatát a szaktanár nem tudja megállapítani. Nkt.51.§(7)-(8)
bekezdés
- ha az Intézmény igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való
részvétel alól a Nkt. 75.§ (1)-(2) bekezdései szerint, mint magántanulót,
- ha kérelmére felmentést kapott a kötelező tanórai foglalkozások
látogatása alól a Nkt. 75.§ (3) bekezdése szerint sajátos helyzete miatt,
- ha engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget.
- ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek
a tanítása az Intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb
évfolyamon fejeződik be. (Ilyenkor a hiányzó év/évek tananyagából az
írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig kell az osztályozó vizsgát
letennie.) Az osztályozó vizsgát a tanuló és/vagy a szülő kérésére és a
szaktanár véleménye alapján engedélyezi az iskola igazgatója.
- más hasonló profilú iskolából történő átvétel esetén, a nem tanult és az
iskola helyi tantervében szereplő tantárgyakból
- ha egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte számára az osztályozó
vizsga letételét.
Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a
tanórák látogatása alól – egyedi elbírálás alapján - engedélyt kaphat a tanuló.
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.
Az osztályozó vizsgán a számon kért ismeretanyag a vizsga tárgyát képező időszak
teljes tananyagából meríthet.
Az osztályozó vizsga értékelése az intézmény pedagógiai programjában
meghatározott általános értékelési határoknak megfelelően történik.
Általános értékelési határok:

0-34%
35-50%
51-69%
70-84%
85-100%

elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

2. A különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak,
- ha iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi
folytatása feltételeként írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga
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letételét, különösen tantárgyi témakörök különbözősége esetén.

abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie
a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól
alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete
feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra
lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása mindig
egyedileg történik a helyi tanterv követelményei alapján. A kijelölés és vizsgáztatás a
tantárgyat/ tantárgyakat tanító szaktanár feladata.
-

Az különbözeti vizsga értékelése az intézmény pedagógiai programjában
meghatározott általános értékelési határoknak megfelelően történik.
Általános értékelési határok:

0-34%
35-50%
51-69%
70-84%
85-100%

elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

3. A javítóvizsga
Ha a tanuló a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot
kapott, javítóvizsgát tehet a Nkt.65.§(1) bekezdés értelmében.
Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor,
- ha a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol
marad, vagy azt nem fejezi be, illetve az előírt időpontig nem teszi le.
- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. Ebben az
esetben a sikertelen osztályozó vagy különbözeti vizsgát követő vizsgaidőszakban
kell javítóvizsgát tenni.
Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető.
Szakmai gyakorlatból akkor tehető javítóvizsga, ha azt a gyakorlati képzés szervezője
engedélyezi.
4. A pótló vizsga
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó
vizsga vagy a vele azonos módon lebonyolított különbözeti vizsga követelményeit, a
vizsgákról igazoltan távol marad, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített
vizsgarészből pótló vizsgát tehet. Értékelése a pótolt vizsgának megfelelően történik.
A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban célszerű megszervezni.
5. A független vizsgabizottság előtt zajló vizsga
A Nkt. 46.§ (1) m) pontja a tanuló alapvető jogaként mondja ki, hogy tanulmányai
során tehet az intézménytől, annak pedagógusaitól független tanulmányok alatti
vizsgát, amely osztályozóvizsga és javítóvizsga lehet. A független vizsgabizottság
előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Oktatási Hivatal szervezi.
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB
ALAPELVEI
1. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgabizottsága
A vizsgabizottság elnöke a mindenkori közismereti munkaközösség vezetője.
Ellenőrzője az Intézmény igazgatója.
A vizsgabizottság elnöke felelős a vizsga törvényszerű és jogszerű megtartásáért,
a vizsgabizottság működéséért.
A vizsgabizottság elnökét és a vizsgabizottság tagjait az igazgató határozatban
bízza meg a feladat elvégzéséért.
Feladatai:
 megalakítja a vizsgabizottságokat,
 elkészíti a vizsgázó tanulók beosztását,
 gondoskodik a jegyzőkönyvek felvételéről és törvényes vezetéséről
2. A tanulmányok alatti vizsgák tartalma
A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit, részeit és az értékelés rendjét az
intézmény pedagógiai programja és helyi tanterve a továbbhaladás feltételeiben
határozza meg. A vizsgakérdések összeállítása és az értékelés a szaktanár
véleménye alapján vizsgabizottsági jóváhagyással történik.

Ajánlott vizsgaformák, vizsgarészek:
Vizsgatárgy

Írásbeli

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom Kommunikáció
ÍRÁSBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

SZÓBELI

Történelem
ÍRÁSBELI

Etika

SZÓBELI

Informatika

SZÓBELI

Művészetek

SZÓBELI

Testnevelés
Kompleszóbeli
természettudomány
Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Biológia
Kötelezően választható
természettudományos
tantárgy: Kémia

GYAKORLATI

GYAKORLATI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

Természetismeret
Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek
szakmai elméleti
tárgyak

Gyakorlati

SZÓBELI

Idegen nyelvek*

Társadalomismeret

Szóbeli
SZÓBELI

SZÓBELI
ÍRÁSBELI
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SZÓBELI (engedéllyel)

szakmai gyakorlati
tárgyak

*Idegen nyelvből szakközépiskolában az előnyben részesített számonkérési forma az írásbeli,
szakgimnáziumban a szóbeli és írásbeli számonkérés is ajánlott az adott vizsga folyamán.

A számonkérés tartalma javítóvizsgán:
az írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés feladatait 80%-ban a helyi
tantervben a továbbhaladás feltételeként megszabott ismeretanyag
minimális követelményeiből kell összeállítani, a fennmaradó 20%-ban
kérhető számon magasabb szintű ismeretanyag.
A fentiek miatt a javítóvizsgán alkalmazott értékelési határok eltérnek
az intézményben alkalmazott általános értékelési határoktól az
alábbiak szerint:
Javítóvizsga értékelési határok:

0-64%
65-74%
75-84%
85-94%
95-100%

elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

A tanulmányok alatti vizsgán a Nkt. 47.§ hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga során
lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a
tanuló szakértői vélemény, vizsgálat alapján kapott.
A vizsgát a 20/2012. EMMI rendelet 68. §(4) pontja és 71. § (3)-(4) pontja
figyelembevételével kell lefolytatni.
Magántanuló, különbözeti vizsgát tévő tanuló a Pedagógiai Program alapján saját
vagy szülői kérelemre mentesül a készségtárgyak vizsgái alól.
3. A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításának menete
A vizsgára szóló kiértesítést az általános igazgató-helyettes felügyeli.
A vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető meg és legfeljebb tizennyolc óráig
tarthat.
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát /
három szóbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók
részére biztosítani.
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához
rendelkezésre álló
idő vizsgatárgyanként 45 perc. ( Magyar nyelv és
irodalom tantárgy esetén 60 perc)
Szóbeli vizsga egy vizsgázónak 30 perc felkészülési időt kell biztosítani. A
vizsgáztatás időtartama 15 percnél nem lehet több.
A tanulmányok alatti vizsga érvénytelennek minősül, ha arról a tanuló neki
felróható ok miatt hiányzik, vagy meg nem engedett segédeszközt használ.
A vizsgán résztvevő tanuló aznapi tanórai hiányzásai igazoltnak minősülnek.
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4. Vizsgaidőszakok
A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Pótló
vizsga letételére az igazgató a tanév tetszőleges időszakában rendkívüli
vizsgaidőszakot szervezhet. A rendes vizsga-időszakokban bármelyik vizsgafajta
letehető. A rendes vizsgaidőszakok a következők:
• Őszi: Az aktuális tanév rendjében szereplő október-novemberi érettségi vizsgaidőszak első írásbeli vizsganapját megelőző második hét (öt tanítási nap),
• Félévi Az aktuális munkaterv által meghatározott félévi osztályozó értekezlet előtti
tanítási hét,
• Tavaszi Az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi érettségi vizsgaidőszak
első írásbeli vizsganapját megelőző második hét (öt tanítási nap),
• Év végi Az aktuális munkaterv által meghatározott év végi osztályozó értekezlet
előtti tanítási hét,
• Nyári Augusztus hónap utolsó 10 munkanapja.
A rendes vizsgaidőszakok pontos dátumait az éves munkatervben kell tanévenként
meghatározni.
II. HELYI VIZSGÁK
A szakközépiskola 9. évfolyamán az intézmény a munkavégzéshez szükséges
kompetenciák felmérésére, a felelős Kamara bevonásával, a szakképzési törvény 28.
§-a alapján szintvizsgát szervez.
Az Intézmény a végzős szakképző osztályokban saját vizsgarendszert alakított
ki – ún. szintvizsgákat - melyek a szintfelmérést szolgálják. A szintvizsgák alapja a
szakmai vizsgák felosztása.
Az írásbeli feladatlapok összeállítását a szakmai munkaközösségek
végzik. A feladatlapokat a szaktanárok javítják és értékelik.
A szóbeli felmérést a szakmai tantárgyat tanító szaktanár végzi. A szintvizsgán
kapott érdemjegyek témazáró-jegyként kerülnek az osztályozó naplóba.
III. ÁLLAMI VIZSGÁK
1. Az érettségi vizsga
A szakközépiskolai osztályokban a 12. év végén a 100/1997.(VI.3.) Korm.
rendelet szabályai szerint tesz a tanuló - a kötelezően előírt és a választható
vizsgatantárgyakból – írásbeli és szóbeli érettségi vizsgát.
A vizsga menetét és időpontját a mindenkor érvénybe lévő Érettségi vizsga
Vizsgaszabályzata határozza meg.
Az érettségi vizsga Intézményen belüli rendjének és ütemezésének felelőse az
általános igazgatóhelyettes.
2. A szakmai (képesítő) vizsga
Az intézmény szakmai vizsgát jogosult szervezni:
- iskolarendszerű szakképzésben, az utolsó szakképző évfolyam végén,
- iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) szakképzésben.
A szakmai vizsga rendjéért és ütemezéséért a szakmai igazgatóhelyettes a felelős.
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A vizsga részeit és a tantárgyak felsorolását a szakképzésért felelős miniszter
határozza meg; mindezeket a szakmai és vizsgáztatási követelmények
tartalmazzák.
Az állami vizsgák alapján az Intézmény bizonyítványt állít ki a végzettségről.

IV.ZÁRADÉK
Jelen szabályzat 2018. szeptember 1-én lép hatályba, és visszavonásig
érvényes. A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el.
A szabályzatot módosítani kell, ha:
- jogszabályváltozás indokolja,
- a helyi tantervben a szabályzatot érintő változás áll be,
- bármelyik munkaközösség azt kezdeményezi.
A Vizsgaszabályzat a Pedagógiai Program és a Helyi tanterv módosításával
összhangban készült.
Ennek alapján az Intézmény Vizsgaszabályzatát jóváhagyom.
Győr, 2018. szeptember 1.
Csiszár Rudolf
Igazgató
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