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I. Az értékelés elvei, a beszámoltatás, számonkérés rendje, követelményei, formái, súlya 

(Pedagógiai Program) 

 

Iskolánk értékelési területei 

 Az értékelési rendszer kiterjed a versenyeredményekre, a beiskolázás és a 

bennmaradás mutatóira, a továbbtanulási arányra.  

A tanítók-tanárok által leggyakrabban alkalmazott értékelési formák: a diagnosztikus 

(feltáró), a formatív (fejlesztő) és a szummatív (minősítő) értékelés. 

Pedagógiai munkánkban olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszünk, 

amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását és fejlesztését. Az 

értékelés szakszerű, ha sokféle módszerrel történik, ha egyénre ható, ha érzelmileg 

megalapozott megerősítést ad, igazságos, megbízható, azt értékeli, amit megtanított, ha 

azt kéri számon, amit a követelményekben megfogalmazott, és ezek a követelmények 

megfelelnek a Pedagógiai Programban vázolt céloknak. Az osztályzat nem lehet célja a 

tanulásnak, hanem az ismeretek, készségek, képességek, kompetenciák 

követelményekben elért szintjét jelzi. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az értékelés… 

 a tanulást támogassa, ezért a pedagógus az órán törekedjen a folyamatos 

visszajelzésre, 

 egységes, egyszerű és áttekinthető, de egyben komplex (szóbeli, írásbeli) is legyen, 

 világos, egyértelmű és tárgyszerű legyen, 

 és az ellenőrzés feleljen meg a követelményeknek, 

 személyre szóló, differenciált, objektív, ösztönző jellegű, folyamatos, reális legyen, 

 félelemmentes légkörben történjen úgy, hogy lehetőség szerint a tanulókat is 

bevonjuk az értékelésbe, 

 fejlesztő legyen, segítse az egyén és a csoport önmagához mért fejlődését, 

 preferálja a szorgalmat és a tehetséget, jelezze a tanuló helyzetét önmaga számára 

éppúgy, mint szülei és környezete számára, 

 szempontjait megismertetjük a tanulókkal. 

 

Beszámoltatás korlátai, értékelésben betöltött szerepe 

 Bejelentés nélkül - mely bejelentésnek legalább egy héttel a témazáró írása előtt 

meg kell történnie - témazáró dolgozatot nem íratunk. 

 Egy napon nem iratunk kettőnél több témazáró dolgozatot. 

 A témazáró írásakor hiányzó tanuló iskolába jövetele után a pedagógussal 

egyeztetett időpontban köteles beszámolni az elmaradt témazáró anyagából. Ha a 

tanuló huzamosabb ideig hiányzik, megfelelő időt biztosítunk a felkészülésre.  
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 A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján 

született érdemjegyekből, azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli 

kifejezőkészség fejlesztésére. 

 A tanulók írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, munkafüzetét, beadott munkáját 

rövid időn belül értékelni, javítani kell. A témazárók és egyéb írásbeli munkák 

kiadásának határideje: 10 munkanap, azon túl a tanuló nem köteles elfogadni az 

érdemjegyet. 

 Az értékelésre beadott témazárókat a tanár tanév végéig köteles megőrizni. 

 A témazárók eredményei a félévi és év végi érdemjegyek megállapításában 

nagyobb súllyal - kétszeresen - számítanak be a tanuló eredményének 

értékelésénél.  

 Az elektronikus naplóban, tájékoztató füzetben/ellenőrzőben piros színnel jelöljük 

a témazárók érdemjegyeit. 

 Az értékelés rendszerességét a nevelő választja meg. A tanulók összes 

érdemjegyének az e-naplóban és a tájékoztatóban/ellenőrzőben egyaránt 

regisztrálva kell lennie.  

Tantárgyanként, félévente az értékeléshez szükséges érdemjegyek száma: 

 

Érdemjegyek minimális száma félévente 

heti 1 órás tárgynál 2 érdemjegy 

heti 2 órás tárgynál 4 érdemjegy 

heti 3 órás tárgynál 5 érdemjegy 

heti 4 v. több órás tárgynál 6 érdemjegy 

 

A szóbeli és írásbeli beszámoltatások formái: 

 felelet (az osztály vagy csoport egy részére terjed ki, típusai lehetnek: szóbeli 

felelet, beszámoló, kiselőadás); 

 fogalmazás (az osztály vagy csoport egészére vonatkozik, különböző 

műfajokban készíthető); 

 házi dolgozat (az osztály vagy csoport minden tagjára vonatkozik; elkészítéséhez 

több hét, ill. hónap áll rendelkezésre);  

 írásbeli felelet (az osztály vagy csoport egy részére terjed ki, az adott órára való 

felkészülést ellenőrzi); 

 javító dolgozat (az osztály vagy csoport azon részét érinti, akik a témazáró vagy 

röpdolgozat írásakor a tovább haladáshoz szükséges ismereteket nem a kellő 

szinten sajátították el); 
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 mérőlap (az osztály vagy csoport egészére terjed ki, lehetővé teszi az 

összehasonlítást, képet ad saját munkánkról és a szükséges fejlesztésről, a 

mérőlap célja szerint lehet tanévkezdő szintmérés, besoroló (előzetes 

tudásszint), formatív (formálás, elemzés, fejlesztés) - ezek a diagnosztizáló 

értékelés eszközei, nem osztályozzuk); 

 OH OKÉV mérés (egy-egy évfolyamot érint országosan meghatározott 

tantárgyban és időben); 

 olvasmánynapló (lásd: házi dolgozat); 

 portfólió (az osztály vagy csoport egészére terjed ki, olyan dokumentumok 

gyűjteménye, amelyek megvilágítják a tanulóknak egy adott területen szerzett 

tudását, jártasságát, hozzáállását); 

 röpdolgozat (az osztály vagy csoport egészére vonatkozik, több egység 

elsajátítását ellenőrizzük vele, bejelentés nélkül iratható); 

 szintfelmérő feladatlap (az osztály vagy csoport egészére terjed ki, szerkesztett, 

átgondolt és ellenőrzött kérdésekből és feladatokból áll, differenciált értékelési 

rendszer, az évközi szintmérés eszköze); 

 témazáró dolgozat (az osztály vagy csoport egészét érinti, egy-egy tematikus 

egység ismereteit és alkalmazását ellenőrizzük vele, képet ad a tudásról, 

kimutatja a hiányosságokat, méri a tudás szintjét, mélységét, összehasonlítást 

tesz lehetővé); 

 idegen nyelvi kommunikációs szóbeli vizsga (tanév végén 4-8. évfolyamon, csak 

a páros évfolyamokon): szóbeli belső felmérés 4. és 6. évfolyam végén. A 8. 

évfolyamon félévkor kerül sor a szóbeli vizsgára, a tanév végén írásbeli vizsgát 

tesznek a tanulók. A nyolcadik évfolyam mindkét vizsgáját a közös európai 

referenciakeret A1-es szintelvárás határozza meg. A méréssel azt kívánjuk a 

tanuló, a szülő és magunk számára visszajelezni, hogy a tanuló az adott évfolyam 

végére valóban elérte a megfelelő szintet. 

 egyéb (munkadarab, alkotás, gyakorlati bemutatás, produkció, kísérlet, önálló 

feladatmegoldás, projektmunka, gyűjtőmunka stb.). 

 

Az értékelés, minősítés követelményei és formái 

Teljesítmény értékelése, osztályozása, minősítése 

 

Szöveges értékeléssel: 

A köznevelési törvény 54.§ (3) szerint, az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. 

évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy 

megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.  
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A szöveges értékelés szempontjai az alsó tagozaton: 

- Első osztályban a gyermek sok új dologgal találkozik, ezért a szülőknek is sok új 

információt kell kapniuk. Félévkor hangsúlyt fektetünk az általános megfigyelési 

szempontokra. Ugyanezen szempontok alapján az értékelést év végén megismételjük, 

hogy a változásokat nyomon tudjuk követni.  

- Emellett az első osztály félévi és év végi értékelése bővebben kitér a tantárgyi 

eredményekre, és a fejlesztendő területekre. 

- A második évfolyamon a tananyag más jellegű struktúrája miatt már pontosabb 

tájékoztatást adunk a tantárgyankénti haladásról. 

- A szöveges értékelésünk célja az adott időszakra érvényes vélemény rögzítése. 

 

Osztályzattal: 

A 2. évfolyam második félévétől kezdve a tantárgyakat érdemjegyekkel értékeljük 

és az osztályzatokat a tanév végén a megfelelő kifejezéssel minősítjük. 

 

Az alábbi érdemjegyekkel értékelünk: 

 Érdemjegyek Félévi osztályzatok  Tanév végi minősítés 

Értékelés 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen 

  5d (dicséretes)  jeles (a tantárgyi dicséretet a 

megjegyzés rovatban tüntetjük fel) 

 

Az értékelés szempontjai: 

A szöveges minősítés és az érdemjegyek megállapításának alapja a helyi tantervben 

megfogalmazott tovább haladási feltétel teljesítése.  

Az elégséges érdemjegyért a helyi tanterv minimális követelményeinek kell megfelelnie a 

tanulónak.  

Témazáró dolgozatok és vizsgák esetén az alábbi százalékok érvényesek: 

90 – 100 = 5 (jeles) 

75 – 89 = 4 (jó) 

60 – 74 = 3 (közepes) 

40 – 59 = 2 (elégséges) 

0 – 39 = 1 (elégtelen) 

 

A fenti értékelési formák mellett az évközi értékelési módokat, eszközöket (pl. piros pont, 

jelek, szimbólumok, százalékos teljesítmények, Garasos rendszer stb.) a nevelők 

határozzák meg a helyi tantervben leírt módon. 
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2.11.1 Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók teljesítményének számonkérése, értékelése 

Az érvényes szakvéleményekben foglaltaknak megfelelően, az ott leírt teendők 

konkrét megfogalmazása iskolánk szerint a következőek: 

1. Minden tanulónál - akinek a szakértői véleményében szerepel – a 

minimumkövetelmény az alábbiak szerint értelmezhető: 

 folyamatosan hiánytalan felszerelése legyen a tanulónak, 

 a házi feladat folyamatos megléte elvárt – nem kifogástalan minősége, hanem 

megléte a fontos, 

 aktív órai munka – folyamatos füzetvezetés, 

 füzetvezetés kontrollálása 2 havonta a szaktanár által, melyre a tanuló 

érdemjegyet kaphat (október, február, április, június). 

A minimumkövetelmények figyelembe vétele nem érvényesül a kompetenciamérésnél és 

a központi felvételinél. 

2. Minden dolgozatot meg kell írnia a tanulónak az alábbi differenciálásnak 

megfelelően: 

 a dolgozatok és a feladatok összeállításánál a minőségi differenciálás érvényesül 

– könnyebbtől a nehezebb felé haladva, 

 a mennyiségi differenciálás úgy tud érvényesülni, hogy a tanuló kevesebb 

feladatot kap az osztály részére eredetileg összeállított dolgozatból, 

 szóbeliség előnyben részesítése biztosítása érdekében a tanuló feleltethető, 

illetve a témazáró dolgozat kiosztását követően a tanár engedélyezésével 

szóban kiegészítheti a dolgozatát a tanuló, mely esetben helyes szóbeli feleletet 

követően a dolgozat pontszáma megváltozhat. 

A kompetenciamérésnél és a központi felvételinél szóbeli kiegészítésre nincs lehetőség. 

3. Intézményünkben a dolgozatokra kapott érdemjegyek százalékos határainak 

meghatározása a pedagógiai programban található, mely az alsó és felső 

tagozatokon egységesen vonatkozik minden tanulóra szakvéleményektől 

függetlenül. 

4. A szülőnek akkor kell beadnia kérelmet az intézményvezetőnek, ha nem kér az 

iskolától a szakértői véleményben leírtak érvényesítését, a fejlesztő 

foglalkozásokat. 

5. Amennyiben a tanulónak felmentése van az adott tantárgy értékelése alól, illetve 

részfelmentése van bizonyos tantárgyi részek alól pl.: helyesírás tantárgyrész - 

minden esetben aktívan részt kell vennie az órán, el kell készítenie a házi feladatát, 

dolgozatot kell írnia. Iskolai tanulmányaik végéig szükségük lesz a tanulóknak a 

tanórákon hallottakra, az alkalmazható tudásra a későbbi pályaválasztásban. 

6. A fejlesztő foglalkozásokon való részvétel az érvényes szakvéleménnyel rendelkező 

tanulóknak kötelező. 
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A 2011. évi CXC tv. 72.§(4) bekezdése értelmében „… a szülő kötelesség, hogy a 

gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa a gyermekének az 

iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való 

részvételt.” 

Amennyiben a tanuló nem jelenik meg a fejlesztő foglalkozáson és igazolni a Házirendben 

foglaltaknak megfelelően nem tudja, abban az esetben az óra igazolatlan. 

7. A szakvéleményben leírtak értelmezéseként a „Kerülendő a bukásveszély” nem azt 

jelenti, hogy nem bukhat meg a tanuló. Amennyiben nem teljesíti a helyi tantervben 

leírt tantárgyi követelményeket képességeinek megfelelően tanév végéig, 

osztályismétlésre utasítható. 

8. A szülőnek lehetősége van kérni az intézményvezetőtől – kérelem kitöltésével -, 

hogy a tanuló fejlesztő foglalkozásai közül heti egy alkalommal mentesítse 

testnevelés óra látogatása alól. Más tanóráról fejlesztő foglalkozásra csak az 

intézményvezető írásos engedélye mellett van lehetősége a szaktanárral 

egyeztetve alkalomszerűen. 

9. A tanulók fejlesztő foglalkozásai a tanuló csoportok órarendjéhez igazodva 7.00 

órától 16.00 óráig történhet. 

10. Amennyiben a szülő kérésére történik a szakvélemény kérése, kérjük, hogy azt 

annak kézbevétel követően hozzák be az intézménybe, hogy minél előbb 

elkezdődhessen a fejlesztés. 

11. Bármely felmerülő kérdés, probléma megoldása érdekében a szülő előzetes 

egyeztetést követően a szaktanárt/fejlesztő pedagógust a fogadó óráján/fogadó 

napon keresheti meg. A felmerült kihívások megbeszélése történhet egyéni 

egyeztetés vagy esetmegbeszélés keretei között, melyekről feljegyzést készít az 

érintett pedagógus. 

 

 

II. Házi feladatok kijelölésének elvei (Házirend) 

 A házi feladat célja a gyakorlás, illetve annak keretében történő önálló 

ismeretszerzés lehet. 

 A házi feladat megoldása a tananyag része, ezért értékelhető és érdemjegy is 

adható rá. 

 Nem adunk írásbeli házi feladatot a 3 munkanapot meghaladó tanítási szünetekre. 

 Az írásbeli házi feladatok mennyiségénél figyelembe vesszük a tanulók 

terhelhetőségét. 

 


