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A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjai
Szintvizsga
A szintvizsgának pontosan meghatározott ideje van, így minden év február első munkanapja és április
utolsó munkanapja közötti időszakban kerülnek megszervezésre. A 2019/2020-as tanévre tervezett
szintvizsgák a járványügyi helyzet miatt elmaradtak.
A 2020/2021-es tanévben a következő időpontokban zajlottak le a 10. évfolyamosok szintvizsgái:
Eladó
Cukrász
Pincér
Szakács

2020.10.12.
2020.10.14.
2020.10.21.
2020.10.21.

Ágazati alapvizsga
Tervezett időszakok:
9. szakképző évfolyam – 2021. május-június
Ksz/11. évfolyam – 2020. december / 2021. január.
Osztályozó vizsga
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a mindenkori kerettanterv /
programtanterv alapulvételével határozzuk meg. A részletes leírás a szakmai programban megtalálható.
Időpontját a tantestület állapítja meg, az igazgató jóváhagyásával, erről a tanulót a vizsga előtt legalább
1 hónappal az illetékes osztályfőnök írásban értesíti.
Tervezett időpontok:

2021.01.06-01.17. között
2021.06.08-06.10. között

Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a tanuló akkor tehet, ha más iskolából érkezik és az intézményünket kijelölő szakértői
bizottság arra szóban vagy írásban javaslatot tett.
Különbözeti vizsgát a szülő/nagykorú tanuló írásbeli kérelmére a kérelem beérkezését követő 15. és 45.
nap között lehet szervezni, a különbözeti vizsga megkezdésének engedélyezését és a vizsga eredményét
az igazgató határozatban rögzíti.
Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a
megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható
ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem
vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.
Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára
megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei
megteremthetők.
A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
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Javító vizsga
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, 2021. augusztus 15-től
augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet.
Tervezett időpont: 2021.08.23.

