Az előrehozott érettségi vizsga rendje
Az érettségi vizsgára vonatkozó jogszabályok
100/1997. Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Pedagógiai Programja
A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium vizsgaszabályzata

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező
számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a
középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi
vizsgaidőszakában első alkalommal letett érettségi vizsga, amelyre idegen nyelvekből, továbbá
informatikából kerülhet sor. (100/1997. Kormányrendelet, 9.§ (3))
Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt
abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben a jelentkező számára az adott
tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező
teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. (100/1997.
Kormányrendelet, 12.§ (1))
Sikeresen teljesített előrehozott középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsga ugyanazon a
szinten történő megismétlésére az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt nincs lehetőség.
Az érettségi vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 2017. január 1jével módosult. A 40/2002. OM rendelet módosított szövege az Oktatási Hivatal honlapján a
Köznevelés\Érettségi\Jogszabályok, közlemények oldalról érhető el.
Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további általános információk szintén a www.oktatas.hu
honlapon - a Köznevelés\Érettségi\Jogszabályok, közlemények címszó alatt találhatók.
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A jogszabályi előírásoknak megfelelően előrehozott érettségi vizsga csak a május-júniusi
vizsgaidőszakban tehető élő idegen nyelvből és informatikából a helyi tantervben
meghatározott követelmények teljesítése és osztályzattal való értékelését követően. Az
osztályozóvizsgán elért eredmény bekerül a bizonyítványba, a továbbiakban az elért eredmény
javítására nincs lehetőség. Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezés tanévének tantárgyi
követelményeit is osztályozóvizsgán kell teljesíteni, melynek eredménye adja az év végi
osztályzatot.

Az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés követelményei a Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakgimnáziumban
Élő idegen nyelv
Gimnáziumi képzés:
Idegen nyelvekből intézményünkben emelt szintű oktatás folyik, ezért tanulóinktól elvárt az
emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek teljesítése az osztály jellegét meghatározó emelt
szintű idegen nyelvből.
Az első idegen nyelvből csak a felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, a második idegen
nyelvből

pedig csak a középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező tanulóinkat

támogatjuk abban, hogy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyenek eleget a tanulmányi
követelményeknek és tegyenek előre hozott érettségi vizsgát. Számukra feltétel, hogy az
érettségi vizsgára való jelentkezés határidejéig már rendelkezzenek államilag elismert C1
komplex típusú nyelvtudást igazoló, illetve a második idegen nyelv esetében B2 komplex típusú
nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. Részükre a fennmaradó tanulmányi időben
biztosítjuk kötelező tanóra keretében a harmadik idegen nyelv tanulásának lehetőségét.
Választható nyelvek: latin, orosz és francia nyelv.

Szakgimnáziumi képzés:
A szakgimnáziumban tanulók a képzés jellegéből adódóan B2 komplex típusú nyelvvizsgabizonyítvánnyal kell, hogy rendelkezzenek az érettségire való jelentkezés határidejéig.
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Informatika
A jogszabályoknak megfelelően informatika tantárgyból a május-júniusi érettségi vizsga
időszakában tehető előrehozott érettségi vizsga. Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkező
osztályozóvizsga tételére kötelezett, amennyiben a tantervi követelményeket az írásbeli
érettségi vizsgák megkezdéséig nem teljesítette. Ebben az esetben az osztályozóvizsgán kapott
érdemjegye adja az év végi osztályzatát.
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