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ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI VIZSGA
A tanuló a május-júniusi vizsgaidőszakra, 2019. február 15-ig jelentkezhet előrehozott érettségi vizsgára a saját
iskolájában.
Előrehozott vizsga legkorábban a tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanévben tehető.
Előrehozott vizsgatárgyak: magyarországi középiskolákban oktatott idegen nyelvek és informatika.
Előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezésnek feltétele, hogy a tanulónak teljesítenie kell az iskolájának helyi
tantervében az adott vizsgatárgyra megfogalmazott követelményeket, és meg kell szereznie az abban előírt osztályzatokat az érettségi vizsga megkezdéséig.
Az osztályzatok megszerzése osztályozó vizsgával történik. Az aktuális évben még ténylegesen tanult tárgy tantárgyi követelményeinek teljesítéséhez az érettségi vizsgák megkezdéséig jegyet kell szerezni; ehhez a tanulónak
az utolsó hónap anyagából be kell számolnia a szaktanárnál.
Osztályozóvizsgára 2018. február 15-éig kell jelentkezni az igazgatónak címzett kérvényben. A kérvény megtalálható a honlapunkon.
Az előrehozott érettségire leadott jelentkezés nem tekinthető utólag semmisnek. Egyedül abban az esetben lehet
a jelentkezést törölni, ha a jelentkező nem tudta a vizsgára bocsátás feltételeit teljesíteni. Az osztályozó vizsgával
szerzett jegy sem tekinthető semmisnek, ez kerül a tanuló bizonyítványába.
Abban az esetben, ha a tanuló nem jelenik meg az előrehozott érettségi vizsgán, vagy a vizsga során elégtelen
osztályzatot szerez, úgy javítóvizsgát tehet (kötelező tárgy esetében tennie kell) az adott vizsgatárgyból. A sikertelen vagy be nem fejezett előrehozott vizsga javítására vagy pótlására csak a tanuló rendes (12. osztály)
érettségi érettségi vizsgájának idején kerülhet sor, korábban és több alkalommal nem.
Legalább elégséges osztályzat esetén az előrehozott érettségi vizsgán megszerzett osztályzat kerül az érettségi
bizonyítványba, vagyis a tanulói jogviszony ideje alatt nincs mód a vizsga megismétlésére. Erre legkorábban a
teljes érettségi vizsga befejezése után van lehetőség.
Az érettségi bizonyítvány átadásáig a tanulói jogviszony ideje alatt középszintű érettségi vizsga emelt szinten
történő megismétlése (szintemelő vizsga) ugyanabból a vizsgatárgyból egy alkalommal tehető, az őszi vagy a
tavaszi időszakban is (idegen nyelvek és informatika tantárgyból).
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