Tájékoztató az érettségi vizsgákról
Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy az érettségi vizsgák szervezése, lebonyolítása nyilvános.
A DÖK, a szülői szervezet, a fenntartó gyakorolhatják tanácskozási jogukat.
A vizsgák tartalmi-szervezési ill. eljárási szabályait az egyes internetes honlapokon könnyen megtalálhatók.
Iskolánkban a vizsgák szervezése az OH /Oktatási Hivatal/, Kormányhivatal és az EMMI központi utasításainak megfelelően
zajlik. Jogszabályok: 100/1997 .Korm.rend., 40/2002-es OM - rendelet.
A vizsgák tartalmi és eljárási szabályaiból csak a legáltalánosabb mozzanatokat kiragadva tájékoztatjuk
az érintetteket:
- Az érettségire jelentkezés határideje: 2018. február 15.
-A középszintű érettségi írásbelik ideje
- magyar
2018. máj. 7. 8 ó. emelt szinten is
- matematika2018. máj. 8. 8 ó. emelt szinten is
- történelem
2018. máj. 9. 8 ó. emelt szinten is
- angol
2018. máj. 10. 8 ó. emelt szinten is
- német
2018. máj. 11. 8 ó. emelt szinten is
- biológia
2018. máj. 15. 8 ó. emelt szinten is
- szakmai v. tárgyak
2018. máj. 16. 8 ó.
- informatika
2018. máj. 17. 8 ó. /gyakorlati/
- művészettörténet
2018. máj. 17. 14 ó.
- földrajz
2018. máj. 18. 14 ó.
- vizuális kult.
2018. máj. 22. 14.ó.

Vizsgakezdés előtt a megjelenés minimum fél órával előbb kötelező.

-A középszintű szóbeli vizsgák ideje:
12.AB: 2018. 06. 19-20.
12.C: 2018. 06. 25-26.
12.D: 2018. 06. 18-19.
- Az emelt szintű szóbeli vizsgák ideje:
2018. jún. 7-14.
Az emelt szintű érettségi vizsgarészeket más iskolában bonyolítja az OH, erről írásban lakcímre értesítést küld.
A sikeres emelt szintű vizsgáról az OH törzslapkivonatot, tanúsítványt állít ki a vizsgázónak, melyet megküld
intézményünknek.
Az írásbeli vizsgáról:
A vizsga menetéről szaktanáraitok részletes útmutatást adnak (ld. központi feladatlapok, időtartam, vizsgafeladat-típusok
stb.).
Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra
kell hozni, tehát a tanuló megtekintheti. A megtekintés napja: 2018. június 5. Dolgozatairól kézzel másolatot készíthet
(esetleg fénymásolatot-térítés ellenében), s az értékelésre észrevételt is tehet június 6. 16. óráig.
A szóbeli vizsgákról:
Középszinten: - Nyilvánosságát az elnök korlátozhatja.
-8-18 óráig tarthat; 30 percet biztosítani kell a felkészülésre (kivéve idegen nyelv).
- Egy-egy vizsgatárgyból többnyire a feleltetés időtartama 15 percnél több nem lehet.
-A tanuló önállóan, útbaigazítás nélkül felel, segítséget kaphat. A kifejtésben akkor szakítható félbe, ha az
idő letelt vagy súlyosan tévedett.
- Ha teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.
-A felmentések esetében a rendelet külön szabályozza a pihenőidőt.
Emelt szinten: - Helyszínéről az OH, ill. a Kormányhivatal rendelkezik.
-A központi szóbeli tételek kifejtése során a feleltetés időtartama 20 percnél több nem lehet.
Az érettségi vizsga befejezése:
Ha a vizsgatárgy több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12%-ot tejesíteni kell ahhoz,
hogy elégséges osztályzatot kapjon.
Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezéséről a szabályzat külön rendelkezik.
Középszinten: 80-100%
jeles
Emelt szinten: 60-100%
jeles
60-79%
jó
47-59%
jó
40-59%
közepes
33-46%
közepes
25-39%
elégséges
25-32%
elégséges
0-24%
elégtelen
0-24%
elégtelen
A vizsgabizottsági döntések ellen (bizonyos feltételekkel) jogorvoslatra van lehetőség.

