1.1. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó
tevékenységekről, illetve a tevékenységek által elért eredményekről.
Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni,
amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatók. Ehhez kapcsolódik az értékelés, amely az
ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti.

Az ellenőrzés módszerei:


Megfigyelés



Írásos kikérdezés (kérdőív)



Interjú (lehet egyéni vagy csoportos)



Tanulók által készített produktumok vizsgálata



Tanulói teljesítmények felmérése (mérés)



Dokumentumok elemzése

Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő
magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az
elért sikerek, eredmények megerősítése.
A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:


ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;



számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit
fejlődött;



jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki.

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg:


a minősítő értékelést (teljesítménymérést),



a diagnosztikai értékelést és



a fejlesztő értékelést.

A jutalmazás formái
Egyéni jutalmazási formák – Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:


szaktanári,



osztályfőnöki,



igazgatói,



nevelőtestületi.

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét
a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel jutalmazhatók.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró
ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át.
1.1.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez
előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai


Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása,
fejlesztése. Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális
szükségletének megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az
önállóság fokozása.



A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása.



A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni
érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása.



Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek,
képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés.



A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében történő
megszilárdítása, kiegészítése, bővítése.



A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb
képességűekkel való differenciált foglalkozás.



A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.



Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, segítségnyújtó
szerepének, hasznosságának felismertetése.



Önképzésre nevelés.



Önálló gyűjtőmunka végzése.



Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül.



Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés.



A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok.

Hétvégére és az iskolai szünetekre csak maximum annyi házi feladat adható fel, mint általában
egyik tanóráról a másikra. Az el nem készített házi feladat nem értékelhető elégtelen
érdemjeggyel, öt alkalom után azonban a szaktanár elégtelen érdemjegy beírásával jelzi a
naplóban, ami beszámít az osztályzatba.

1.1.2. Az írásbeli beszámoltatás formái
A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot íratunk.
Az 5. évfolyamon a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében az év eleji szintfelmérő dolgozat
anyagát magyar nyelvből és matematikából a negyedik és ötödik évfolyamon tanító szaktanárok
együttesen állítják össze. A szintfelmérő dolgozat eredményét felső tagozaton érdemjegy
formájában fejezzük ki, és tekintetbe vesszük a félévi, év végi osztályzat kialakításánál. (vagy nem
vesszük figyelembe)
A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. Időpontját egy héttel előtte be
kell jelenteni. A tanulók egyenletesebb terhelése érdekében egy nap maximum két a témazáró
dolgozat íratható.
A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20
percesek, bármelyik tanítási órán írathatók.
1.1.3. Oktatási eredményvizsgálatok


„Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a
feladatok meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével.



„Átmenetkor” a 4. és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított anyagon
mérik az alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, helyesírás, matematika).



Országos mérések 4., 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában.

1.1.4. A tanulók teljesítményének értékelése
A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell lenni
a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.
A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a második
évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az
osztályozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének értékelése


tanév közben érdemjegyekkel,



félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, jeles, jó közepes, elégséges, elégtelen)
történik.

Az azonnali és folyamatos szóbeli visszajelzések mellett törekszünk arra, hogy a tanulók
teljesítményét rendszeresen érdemjeggyel is értékeljük. Követelmény, hogy az érdemjegyek
száma félévenként az egy-három heti óraszámú tantárgy esetén minimum három, ennél magasabb
heti óraszámú tantárgy esetén legalább öt legyen.
Érdemjegyekre, osztályzatokra csak az ötfokú skála használható (5, 4, 3, 2, 1).
A szaktanár az érdemjegyeket az elektronikus naplóban folyamatosan vezeti, maximum egy héttel
az értékelés után köteles beírni. Az érdemjegyeket az ellenőrzőbe, tájékoztató füzetbe a
tanulóknak a kötelessége beírni.
Az elektronikus naplóban alkalmazott megkülönböztetések az érdemjegyekben:


zöld szín (0,5-szeres): szorgalmi feladat, házi dolgozatot, órai munka, …



kék szín (1-szeres): szóbeli felelet, kisdolgozatot, …



piros szín (2-szeres): témazáró dolgozat, …

A témazáró dolgozatok értékelésekor az érdemjegyek meghatározásához a következő százalékos
számítást alkalmazzuk:
0

-

30 %

elégtelen

31

-

50 %

elégséges

51

-

70 %

közepes

71

-

90 %

jó

91

-

100 %

jeles

A dolgozatok kijavításának határideje 10 tanítási nap (kivétel a tanár 5 tanítási napnál
hosszabbtávolléte).
Az elmaradt dolgozatokat, témazárókat a szaktanár joga, de nem kötelessége pótoltatni.
A rosszul sikerült feleletek, dolgozatok esetén a tanulónak biztosítani lehet a javítás lehetőségét,
amelynek módját, időpontját közösen egyeztetnek. Az eredeti érdemjegy is beírásra kerül.
A félévi és év végi osztályelektronikus naplóban szereplő érdemjegyeket lehet figyelembe venni.
Meghatározásuk során az alábbi átlagszámítási szabályokat alkalmazzuk:
1,49 elégtelen

1,50 – 1,74

javíthat

1,75 elégséges

2,49 elégséges

2,50 – 2,74

javíthat

2,75 közepes

3,49 közepes

3,50 – 3,74

javíthat

3,75 jó

4,49 jó

4,50 – 4,74

javíthat

4,75 jeles

A tantárgyi követelményeket, illetve az értékelés és minősítés szempontjait, formáit a szaktanárok
a tanév elején részletesen ismertetik a tanulókkal. Az osztályfőnökök az első szülői értekezleten
tájékoztatják a szülőket a számonkérés formáiról, a félévi és az év végi minősítés szempontjairól.

1.1.5. Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig
Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam
követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai,
véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az
összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani.
Jól teljesített / Jól megfelelt
A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé
bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget
igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni.
Megfelelően teljesített / Megfelelt
A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása
során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések
meglátására csak segítséggel képes.
Felzárkóztatásra szorul
A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló
alkalmazására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud
megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
1.1.6. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai
Jeles
A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel.
Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot.
Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz.
Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja.
A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a
megoldáshoz.
Jó
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti.
Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan.
Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat.
Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.
Közepes
Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti.
Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt.
Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel.

Elégséges
A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz
feltétlenül szükséges.
Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul.
Elégtelen
A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.

1.2. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük.
Ennek formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is
kiemelhetünk.
Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek:


tanulmányi munka



sportteljesítmények



közösségi munka

A jutalmazás formái
Egyéni jutalmazási formák:
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:


szaktanári,



osztályfőnöki,



igazgatói,



nevelőtestületi.

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét
a bizonyítványba kell bevezetni. Az osztályfőnökök és a munkaközösségek javaslatára a
legkiemelkedőbb – megyei, országos eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben és
könyvjutalomban részesülnek.
Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat az elismerésre.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális
versenyek győztese, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese), jutalmát a
tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át.

A magatartási elvárásokat a házirend tartalmazza. Ezen elvárások teljesítése alapján az értékelési
szempontok a következők:
Példás


A házirendet minden körülmények között betartja, és másokkal is betartatja.



Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan.



A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez.



Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul teljesít.



Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó, együttműködő
és segítőkész.



Fegyelmező intézkedés nem volt ellene.



A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javítani.



A közösségben a rábízott feladatokat ellátja.



Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő.



Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető.

Jó

Változó


A házirendet több ízben megsérti, vét a közösségi szabályok ellen.



A közösség alakításában nincs szerepe, munkájában vonakodva vesz részt.



Társaival

szemben

közönyös, megnyilvánulásaiban durva,

tiszteletlen.


Fegyelmi fokozata: legfeljebb igazgatói figyelmeztetés.

Rossz


A házirendet nagyon hiányosan tartja be.



A közösség munkáját hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek.



A nevelésére tett erőfeszítéseket rendre elutasítja.



Társaival szemben durva, goromba.



Tanáraival szemben tiszteletlen, udvariatlan, elutasító.



Fegyelmi fokozata: igazgatói intés.

tanáraival

szemben

A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását értékeljük.
A szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az eredményes, jó jeggyel értékelt tanulási
eredménnyel, hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően szorgalmas.
Példás


Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanítási órákra képességeihez mérten pontosan és
rendben, maximálisan felkészül.



Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken, pályázatokon.



Az órai munkát érdeklődésével, aktivitásával segíti.



A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de többletfeladatokat nem

Jó
végez.


Órai aktivitása a tőle elvárható, de különösebb érdeklődést nem mutat.



Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik.

Változó


Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten.



Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat.



Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is többször kifogásolható.



Gyakran szétszórt, figyelmetlen.

Hanyag


Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan, feladatait nem
végzi el.



Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja.



Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi.

1.3. A tanulók továbbhaladása
1.3.1. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a
továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek
meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.
Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak
osztályozó vizsgát kell tennie, ha:


az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,



egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,



ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,



magántanuló volt.

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület
határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen
osztályzata.
Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felelt
meg.
Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a
megismételt évről kap.
A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a
tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta
teljesíteni, vagy a szülő írásban ezt kéri.
Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv tanulásának első évében nem
utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a tanulmányi követelményeket nem teljesítette.

