A vizsgarendszer felépítése
Az osztályfőnökök az első osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat és az első szülői értekezleten a
szülőket az évfolyamot érintő aktuális vizsgá(k)ról.
Minden tanulónak a számára előírt vizsgán meg kell jelennie és vizsgakötelezettségeinek eleget kell tennie.
Ha a tanuló rajta kívülálló okok miatt (pl. betegség) nem tud megjelenni a vizsgán, köteles azt pótolni az
iskola által kijelölt időben.
Mivel a vizsgajegy része az év végi osztályzatnak, ezért az a tanuló, aki nem tesz eleget a
vizsgakövetelményeinek, az adott tárgyból év végén nem osztályozható, ezért augusztusban az osztályozóés javítóvizsgák időpontjában vizsgát kell tennie.
A vizsga osztályzata az aktuális érettségi ponthatárokat követi (kivétel a nyelvi vizsgák) és az e-naplóban
vizsgajegyként jelenik meg.
10-es belső vizsga:
A 10. évfolyamon magyar nyelv és irodalom tantárgyból kötelező szóbeli vizsgát és egy kötelezően
választható vizsgát kell teljesítenie a diákoknak. A választható tárgyak egy részéből (biológia, kémia,
földrajz) csak írásbeli vizsgát szervezünk, míg más tárgyakból (fizika, informatika) írásbeli és szóbeli
vizsgát is tartunk. Minden, az érintett osztályokban tanító tanárnak, aki magyart, fizikát, informatikát tanít,
meg kell határoznia 15 nagyobb témakört a szóbeli vizsgára.
Próbaérettségi:
Próbaérettségi vizsga matematika és történelem tantárgyból van. Minden 12. évfolyamos diák köteles
írásbeli vizsgát tenni. Testnevelésből csak azok vizsgáznak, akik ebből a tantárgyból is készülnek az
érettségire.
Nyelvi vizsgák:
A 11. évfolyamon első idegen nyelvből a csoport tudásszintjének megfelelően angol nyelvből szóbeli,
német nyelvből írásbeli és szóbeli vizsgát (B1/B2 szinten) tartunk. A nyelvi előkészítő képzésű osztályban
(9.ny) angol és német nyelvből az írásbeli és szóbeli vizsga a haladó csoportokban standardizált
középhaladó (B1) szinten, a kezdő csoportokban standardizált alapfokú (A2) szinten zajlik.
A 10-11. évfolyamon nincs nyelvi vizsga, de elvárás a középszintű érettségi, vagy a középfokú nyelvvizsga
megszerzése. A 11-12. évfolyamon az első idegen nyelvből elvárás a középfokú nyelvvizsga vagy emelt
szintű érettségi sikeres teljesítése.
A nyelvi vizsgák érdemjegyeit a következő skála alapján állapítjuk meg:
85%-100% = 5
70%-84% = 4
55%-69% = 3
40%-54% = 2
0%-39% =
1
A vizsgákat tavasszal szervezzük az adott tanévben elfogadott ütemterv szerint.

