Házirend 1. sz. melléklete

A HÁMORI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS AMI VIZSGA- ÉS MÉRÉSI
SZABÁLYZATA
I. VIZSGASZABÁLYZAT
1.Intézményünk tanulói tanulmányaik alatt adott estben a következő vizsgafajtákon
vehetnek részt:
Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, aki hiányzásai miatt nem osztályozható, ha a Tanári
Konferencia engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen
Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki átvétellel tanulói jogviszonyt létesít és eltérő
tanterv szerinti tanulmányokat folytatott.
Javító vizsgát tesz az a tanuló, aki a tanév során valamely tantárgy(ak)ban a
továbblépéshez szükséges minimális feltételeket nem teljesítette, illetve aki az
osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.
Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki önhibáján kívül nem jelent meg a fenti vizsgák
valamelyikén.
Jelentkezés a vizsgákra: Javító vizsgára nem szükséges külön jelentkezni. Osztályozó,
pótló, illetve különbözeti vizsgára írásban benyújtott jelentkezés szükséges, melyet
kiskorú esetén a gondviselő ír alá.
A vizsga időpontjáról, helyéről, lefolyásáról, a jogorvoslati lehetőségről a diáknak
írásban tájékoztatást kell kapnia.

A vizsgák rendje: Az osztályozó és különbözeti vizsgák témaköreit a diák írásban kapja
meg. A vizsga lehet írásbeli és/vagy szóbeli. Az írásbeli és szóbeli vizsgák rendjét a
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 9. számú melléklete szabályozza.
Az írásbeli vizsga rendje: A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár
jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga
szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket.
Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon,
feladatlapokon, tétellapokon dolgozhatnak a tanulók.
Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges
segédeszközökről az iskola gondoskodik;
A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
vizsgatantárgyanként
a) negyvenöt perc,
b) magyar nyelv és irodalom, vizsgatantárgy esetén hatvan perc.
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre
álló időt meg kell növelni.
A vizsgázó kérésére indokolt esetben az írásbeli feladatok megválaszolásához
rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg lehet növelni, vagy engedélyezni
lehet, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet
megtartani. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A
pótlóvizsga harmadik vizsgaként – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – is
megszervezhető.
A szóbeli vizsga rendje: Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból
szervezhető szóbeli vizsga.
A vizsgázónak legalább tíz perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelennie a vizsga
helyszínén
A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és
kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt.
A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a
vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.

Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább húsz perc gondolkodási időt kell
biztosítani a felkészülésre.
Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tíz percnél nem lehet több. A
vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében
elakadt. A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében
megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére
álló idő letelt.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, egy alkalommal
póttételt húzhat vagy pótfeladatot kap.
Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt,
legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget
elhagyhatja.
A javító vizsgák rendje iskolánkban nagyon különböző lehet attól függően, hogy a
követelmények mely része az, amit a tanuló nem teljesített. A javító vizsgán ezek
pótlását kell bizonyítania:
- amennyiben ismeretei voltak hiányosak, szóbeli és/vagy írásbeli vizsgán ad számot
arról, hogy e hiányosságokat pótolta – ezen vizsgák időpontja augusztus 15. és 31. közé
esik.
- amennyiben epochafüzete nem volt teljes, bemutatja a kiegészített epochafüzetet – a
tanév folyamán vagy a javítóvizsgák időszakában (augustus 15 .és 31. között)
- ha a tanár által kért másmilyen kötelezettségnek nem tett eleget (éves munka
bemutatása, gyakorlaton való részvétel, kerti munkák elmaradása, elmaradt rajzok,
kézműves tevékenységek, stb.), a tanárral előre egyeztetett módon pótolja ezen
hiányosságokat - a tanév folyamán vagy a javítóvizsgák időszakában (augustus 15 .és
31. között)
2. Tanulmányaik végeztével a diákok érettségi vizsgán vehetnek részt.
Az érettségi vizsga menetét a köznevelési törvénybe foglalt érettségi vizsgaszabályzat
szabályozza:
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