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Igazgatói utasítás az egyéni tanrend szerint tanulók év végi osztályozó 

vizsgáinak rendjéről 

Az egyéni munkarendű tanulók és magántanulók év végi osztályozó vizsgái a kialakult 

járványügyi helyzet miatt a 2019/2020-as tanév végén június hónapban csak online, augusztus 

hónapban – a járványügyi helyzet változásának függvényében – online vagy hagyományos 

módon, tantermi kereteken belül kerülhetnek lebonyolításra. 

Az egyéni munkarendű tanulónak és magántanulónak az egyéni tanrendet vagy a magántanulói 

státuszt engedélyező határozata mellékletében leírt tantárgyakból kell osztályozó vizsgát tennie 

a második félév tananyagából. Év végi osztályzata az egyes tantárgyakból a félévi és az év végi 

vizsga átlaga felfelé kerekítve. 

Ettől eltérően: 

- Mentesül az év végi vizsga alól az a tanuló, akinek a féléves vizsgája sikeres volt, és 

bekapcsolódott a digitális oktatásba, ahol annyi érdemjegyet szerzett, hogy 

osztályozhatóvá vált. Év végi osztályzata ebben az esetben a félévi vizsga és a második 

féléves osztályzat átlaga felfelé kerekítve. 

- Mentesül az év végi vizsga alól az a tanuló, aki az első félévben nem volt egyéni 

munkarendű tanuló, sikeresen teljesítette az első félévet, továbbá bekapcsolódott a 

digitális oktatásba, ahol annyi érdemjegyet szerzett, hogy osztályozhatóvá vált. Év végi 

osztályzatát ebben az esetben a szaktanár a nem egyéni tanrendűeknél szokásos módon 

állapítja meg. 

- Ha a tanuló az első félévben nem vizsgázott, vagy a vizsgája sikertelen volt, de 

bekapcsolódott a digitális oktatásba, ahol annyi érdemjegyet szerzett, hogy 

osztályozhatóvá vált, csak az első félév tananyagából kell osztályozó vizsgát tennie. Év 

végi osztályzata ebben az esetben a vizsga és a második féléves osztályzat átlaga felfelé 

kerekítve. 

- Ha a tanuló félévkor nem vizsgázott, vagy félévi vizsgája elégtelen volt, és nem 

kapcsolódott be a digitális oktatásba, az érintett tantárgyból az egész éves tananyagból 

kell vizsgáznia. Év végi osztályzata megegyezik a vizsgajeggyel. 

A szaktanárok 2020. május 26-ig a KRÉTA üzenőrendszeren keresztül jelzik az érintett 

tanulónak és a szülőnek, hogy a digitális oktatásban való részvétele alapján el lehet-e tekinteni 

a második féléves vizsgától. 

Az egyéni munkarendű tanulók és magántanulók szüleinek, nagykorú tanuló esetén a tanulónak 

és a szülőnek közösen 2020. május 31-ig – elektronikus úton, a KRÉTA üzenőrendszerén 

keresztül nyilatkozniuk kell arról, hogy melyik időszakban kíván a tanuló osztályozó vizsgát 

tenni. 

A vizsgázó vizsgabizottság előtt vizsgázik, melynek tagja a kérdezőtanár és további legalább 

két – ha lehetőség van rá szakos – pedagógus. 
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Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyv készül, melyben a szaktanár a vizsga témáját feltünteti, 

és beírja a vizsgajegyet, melyet a vizsgabizottság állapít meg. A jegyzőkönyvet a bizottság 

valamennyi tagja aláírja. 

Az online osztályozó vizsgákat a Google Meet felületen szervezzük meg. A felületre való 

csatlakozáshoz a belépési kódot a vizsgabizottság elnöke juttatja el e-mailben a tanulónak. A 

vizsga alatt a tanulónak úgy kell elhelyezkednie, hogy látható és hallható legyen a 

vizsgabizottság számára. 

A tanuló a feladatlapot a Google Tanterem vagy a Redmenta felületen kapja meg a vizsga 

kezdetének időpontjában. A feladatlap megnyitásától számítva legfeljebb 60 perc áll a 

rendelkezésre a feladatok kidolgozására. Utána a vizsgázó a megoldásokat szóban, legfeljebb 

15 perc alatt ismerteti. A vizsgabizottság kérheti, hogy munkáját kamerán keresztül mutassa 

meg a vizsgabizottságnak. 

Egy napon legfeljebb három tantárgyból szervezhető vizsga. 

Az osztályozó vizsgák időpontjai: 

A júniusi vizsgaidőszak: 

Dátum tantárgy időpont 

2020.06.08. fizika 8:30 

angol nyelv 11:00 

informatika 13:00 

2020 06.09. művészettörténet 8:30 

történelem 10:00 

francia/német 12:00 

2020.06.10. magyar nyelv és irodalom 8:30 

földrajz 13:00 

  

2020.06.11. kémia 8:30 

matematika 11:00 

ének-zene 13:00 

2020.06.12. biológia 9:00 

emberismeret- és etika 11:00 

  

Az augusztusi osztályozó vizsgák 2020. augusztus 24-től augusztus 28-ig szervezhetők. A 

vizsgák módjáról és a pontos időbeosztásáról az intézményvezető 2020. augusztus 15-ig 

tájékoztatja az érintetteket. 

Ha a vizsgázó a júniusi vizsgaidőszakot választotta, és számára előírt osztályozó vizsgán 

igazolatlanul nem jelenik meg, a tantestület javító vizsgára utasítja. Ha az augusztusi vizsgát 
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választó tanuló igazolatlanul hiányzik az osztályozó vizsgáról, nincs lehetőség javító vizsgán 

részt vennie, és az évet meg kell ismételnie.  

Ha a vizsgázó a vizsga során nem megengedett eszközöket vesz igénybe, az érintett 

tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, javító vizsgát nem tehet, tanulmányait csak az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. 

Ez az igazgatói utasítás a kihirdetés napjától 2020. szeptember 1-jéig érvényes. 

Budapest, 2020. május 18. 

 

Fencz György Sándorné 

intézményvezető 


