Felnőttoktatás szabályozása.
1. Felnőtoktatás résztvevői:



A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a
tizenhatodik életévét betölti.
Nyolc évfolyamos általános iskola esetén a tizenhetedik életévét betöltő tanuló kizárólag
felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 60 § 2.a)

2. Munkarend:



Intézményünkben a felnőttoktatás sajátos munkarend szerint zajlik, a tanulóknak tanórai foglalkozáson
nem kell részt vennie, egyénileg készülnek fel az osztályozó vizsgákra.
Az iskola az osztályozó vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosít.

3. Beiratkozás, felvételi követelmények:





Az intézménybe történő beiratkozáshoz be kell mutatni a jelentkező nevére kiállított személyi
azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai
évfolyamokról kiállított bizonyítványt.
A beiratkozás nem jelent automatikus részvételt az osztályozó vizsgákon.
Az osztályozó vizsgára történő jelentkezést a 6-os pontban szabályozza az intézmény.

4. Vizsgaidőszak:


Osztályozó vizsgát a tanév utolsó tanítási napját megelőző 2 hétben tehet a beiratozott felnőtt tanuló.
A vizsgák pontos időpontjáról a beiratkozáskor illetve vizsgára jelentkezés alkalmával tájékoztatjuk
tanulóinkat. Az időpontok az iskola honlapján is elérhetőek lesznek.

5. Konzultációk:



Az osztályozó vizsga előtt az iskola 2 alkalommal konzultációs lehetőséget biztosít, amelyre várja
felnőtt tanulóit.
A konzultációk során szaktanáraink segítséget nyújtanak a vizsgára történő felkészüléshez, illetve
felmérjük tanulóink tudásszintjét.
Konzultációs időszakok:



November utolsó hete (hétfő-kedd-szerda) 8.00-16.00 között.
Május utolsó hete (hétfő-kedd-szerda) 8.00-16.00 között.

A konzultációs időpontokról a beiratkozás alkalmával tájékoztatjuk tanulóinkat, külön értesítést
nem küldünk.

6. Osztályozó vizsga:







A tanuló tudását osztályozó vizsgán kell értékelni.
Az osztályozó vizsgákat a 4-es pontban leírtak szerint tartjuk.
A sajátos munkarend szerint tanuló felnőtt tanulónak az osztályozó vizsgára legkésőbb a májusi
konzultációs időszak során kell benyújtania írásban a jelentkezését az intézményvezetőnek címezve.
A vizsga reggel 8.00 és 20.00 óra közötti időszakra szervezhető.
Egy tanévben a tanuló egy évfolyamból tehet osztályozó vizsgát.
A vizsga tantárgyi / évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a NAT-ban, illetve a felnőttoktatás
számára kiadott kerettantervekben foglaltakkal.

7. Továbbhaladás feltételei:







Az osztályozó vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra
vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár
véleményezése alapján dönt a minősítésről.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha az osztályozó vizsgáról neki fel nem róható okokból elkésik, távol
marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha az osztályozó vizsgáról, számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A pótló és javító vizsgát– az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által
megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.
A nem tanköteles tanulónak az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is
megszüntetheti a tanulói jogviszonyát, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit
második alkalommal nem teljesítette. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 53 § / 6.)

8. A választott kerettanterv megnevezése jellemzői
Az iskolarendszerű alapfokú felnőttoktatás tanulmányi követelményei általában azonosak a nappali oktatás
követelményeivel.
A tanított tantárgyak az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet. Kerettanterv a felnőttoktatás 5-8. évfolyama
számára kiírtak figyelembevételével került meghatározásra
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A tanulmányi követelmények
elsajátítása sajátos munkarend
szerint, egyéni felkészüléssel
történik, a konzultációs
lehetőségek kihasználásával.

A számonkérés formái:
Írásbeli vizsga
Anyanyelv, kommunikáció,
nyelvtan*
Matematika*
Idegen nyelv
Megjegyzés:
A * jelölt tantárgyaknál a 30%
alatti teljesítmény esetén, szóbeli
vizsgán javíthat a vizsgázó.

Szombathely, 2019. 08. 29.

Szóbeli vizsga
Magyar irodalom
Történelem, és állampolgári
ismeretek
Biológia / Egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Idegen nyelv

Gyakorlati
Informatika

