
Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 

1. Az ellenőrzés 

 

Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, 

iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények 

teljesítését az egyes tantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, 

írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük, bevonva a rendelkezésre 

álló IKT eszközöket is. 

 A magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, matematika, történelem, természetismeret, 

fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél: 
o a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizzük; 

o az egyes témakörök végén a tanulók az egész témakör anyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 Az ének-zene, az informatika, a rajz és a technika tantárgyakból a fenti ellenőrzési 

formákat valamilyen - a témakörrel összefüggő - gyakorlati tevékenységgel is 

összekapcsoljuk. 

 A testnevelés tantárgyak követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenyég révén 
ellenőrizzük. 

 A modul tantárgyak követelményeinek elsajátítását szóban, írásban és gyakorlati 
tevékenység útján is ellenőrizhetjük. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók ellenőrzésekor figyelembe vesszük a szakértői 

véleményben megfogalmazott szempontokat. 

 

2. Az értékelés 

 

A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban 

az alapján végezzük, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul a helyi tantervben előírt 

követelményekhez; emellett figyelembe vesszük azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei 

hogyan változtak - fejlődtek vagy hanyatlottak - az előző értékelés óta. A tanulók tanulmányi 

munkájának értékelése az egyes évfolyamokon az alábbiak szerint történik: 

 első évfolyamtól a 2. évfolyam félévéig szöveges értékelést alkalmazunk; 

 a többi évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból tanév közben érdemjegyekkel, 
a félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük. 

 A magyar nyelvtan és irodalom tantárgy követelményeinek való megfelelés értékelése, 

illetve minősítése külön történik magyar irodalomból és magyar nyelvtanból. 

 a modul tantárgyakat jól megfelelt – megfelelt – részt vett minősítéssel értékeljük. 

 

2.1. A szöveges értékelés 

 

 a tanév során négy alkalommal írunk szöveges értékelést: 
o 1. negyedév: november végén az értékelő füzetbe; 

o félév: a félévi értesítőbe; 

o 3. negyedév: tavaszi szünet után az értékelő füzetbe; 

o év vége: a bizonyítványba. 

 az értékelés kiterjed a tantárgyakra, a magatartásra és a szorgalomra. 

 félévkor és év végén a jogszabály által előírt szempontsorok szerint és kifejezésekkel, a 

minisztérium által kiadott dokumentumokban értékelünk. 

 a konkrét szöveges értékelést az adott osztályban tanító pedagógusok öntik formába. 

 a szummatív értékelést minden esetben mérések előzik meg. 



 a szülői értekezletek, fogadó órák, időpontja igazodik a szummatív értékelések 

időpontjához, így alkalom nyílik az értékelés szülővel történő megbeszélésére. 

 

2.2. Az értékelés elvei 

 

 Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes 
(3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 A folyamatos értékelés érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden 
tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt 

vesz igénybe, akkor minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell 

értékelni / kivéve azokat a tantárgyakat, melyeket csak heti egy órában tanítunk, ez 

esetben kéthavonta szükséges egy érdemjegy /. 

 A szerzett érdemjegyekről a tárgyat tanító pedagógus a szülőt az ellenőrző könyvön 
keresztül értesíti. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit az osztályfőnök legalább kéthavonta 

ellenőrzi és gondoskodik az esetleges hiányok pótlásáról. 

 Az írásbeli dolgozatok, feladatlapok, tesztek egységes értékelése érdekében az elért 

pontszám érdemjegyekre történő átváltását a következők szerint végezzük: 

o 1-2. osztály 

 

Teljesítmény Minősítés 

0-50% Felzárkóztatásra szorul 

51-75% Megfelelt 

76-90% Jól teljesített 

91-100% Kiválóan teljesített 

 

3-4. osztály: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-50% Elégtelen (1) 

51-60% Elégséges (2) 

61-80% Közepes (3) 

81-90% Jó (4) 

91-100% Jeles (5) 

 

o 5-8. osztály: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-30% Elégtelen (1) 

31-50% Elégséges (2) 

51-75% Közepes (3) 

76-90% Jó (4) 

91-100% Jeles (5) 



o A sajátos nevelési igényű tanulók értékelésekor az elért pontszám érdemjegyekre 

történő átváltását a következők szerint végezzük: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-25% Elégtelen (1) 

26-50% Elégséges (2) 

51-75% Közepes (3) 

76-90% Jó (4) 

91-100% Jeles (5) 

 

2.3. A tanulók magatartásának értékelése és minősítése 

 

 Az 1. évfolyamtól a 2. évfolyam félévéig a magatartás értékelése szövegesen történik. 

 A 2. évfolyam végétől a 8. évfolyam végéig a tanulók magatartását az osztályfőnök 
minden hónap végén érdemjeggyel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a tantestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetekben az osztályban tanító pedagógusok 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

 A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), 

rossz (2) érdemjegyeket és osztályzatokat alkalmazzuk. 

 A magatartás értékelésének és minősítésének szempontjai a következők: 
o Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

 tisztelettudó 

 társaival és felnőttekkel udvarias, előzékeny, segítőkész 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 

 óvja, védi az iskola felszerelését, környezetét 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője, megrovása; 

o Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 tanórán és tanórán kívül rendesen viselkedik 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti 

 feladatokat nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti 

 az osztály és az iskola közösség életében csak felkérésre, biztatásra vesz részt 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

o Változó (3) az a tanuló, aki: 

 a házirendet nem minden esetben tartja be 

 tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

 feladatait nem mindig teljesíti 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 igazolatlanul mulasztott 

 szaktanári/osztályfőnöki figyelmeztetése, intője vagy megrovása van 

o Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti 



 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival és a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlan, durva 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 több alkalommal igazolatlanul mulasztott 

 több szaktanári/osztályfőnöki figyelmeztetést, intőt vagy megrovást kapott, ill. 

ennél magasabb fokú büntetése van. 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, ill. osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte vagy megsértése szükséges. 

 

2.4. A tanulók szorgalmának értékelése és minősítése 

 

 Az 1. évfolyamtól a 2. évfolyam félévéig a szorgalom értékelése szövegesen történik. 

 A 2. évfolyam végétől a 8. évfolyam végéig a tanulók szorgalmát az osztályfőnök minden 

hónap végén érdemjeggyel értékeli. 

 A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a tantestület 
véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetekben az osztályban tanító pedagógusok 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

 A tanulók szorgalmának értékelésére és minősítésére a példás (5), jó (4), változó (3), 
hanyag (2) érdemjegyeket és osztályzatokat alkalmazzuk. 

 A szorgalom értékelésének és minősítésének szempontjai a következők: 

o Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is és azokat elvégzi 

 munkavégzése pontos, megbízható 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz 

 taneszközei tiszták, rendesek és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza 

o Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi eredményt nyújt 

 rendesen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen megbízatást teljesíti 

 taneszközei tiszták, rendezettek 

o Változó (3) az a tanuló, aki: 

 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik 

o Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 feladatait folyamatosan nem végzi el 
 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 



 a tanuláshoz nyújtott nevelői/tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, ill. osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte vagy megsértése szükséges. 

 

2.5. Az iskolai jutalmazások/büntetések 

 

Az osztályozáson túl az iskolai munka értékelésében / elismerésében, ill. büntetésében / 

fontos szerepet kapnak a különféle jutalmazások, büntetések. 

 Elismerést érdemel az a tanuló, aki: 
o példamutató magatartást tanúsít, vagy 

o kiemelkedő szorgalmú, vagy 

o folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el, vagy 

o az osztály, ill. az iskola érdekében fontos közösségi munkát végez, vagy 

o iskolai, ill. iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, bemutatókon eredményesen vesz részt, vagy 

o bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

 A jutalmazás formái: 

o Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 tagintézmény-vezetői dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 igazgatói dicséret 

o Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén 

 szaktárgyi teljesítményért 

 példamutató magatartásért 

 kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők, amelyet a tanuló 

bizonyítványába be kell vezetni. 

o A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. A különféle 
elismeréseket oklevelek és jutalomkönyvek egészíthetik ki, melyeket az érintettek az 

iskola közössége előtt vehetnek át. 

 Tanév végén jutalomkönyvet érdemel az a tanuló, akinek… 
o tantárgyi érdemjegyei között nincs jó (valamennyi jeles) 

o év végén legalább 3 tantárgyi dicsérete van 

o egyéb esetben tantestületi döntés alapján 

 Tanév végén dicsérő oklevelet érdemel az a tanuló, akinek… 

o 1-2 tantárgyi dicsérete van 

o tantárgyi érdemjegyei között maximum 2 jó van (a többi jeles) 

o egyéb esetben tantestületi döntés alapján 

 Büntetést érdemel az a tanuló, aki: 
o tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

o a házirend előírásait megszegi, vagy 

o igazolatlanul mulaszt, vagy 

o bármely módon árt az iskola jó hírnevének. 

 A büntetések formái: 



o szaktanári figyelmeztetés 

o osztályfőnöki figyelmeztetés 

o osztályfőnöki intés 

o osztályfőnöki megrovás 

o tagintézmény-vezetői figyelmeztetés 

o tagintézmény-vezetői intés 

o tagintézmény-vezetői megrovás 

o tantestületi figyelmezetés 

o tantestületi intés 

o tantestületi megrovás 

o igazgatói figyelmeztetés 

o igazgatói intés 

o igazgatói megrovás 

o fegyelmi büntetések 

 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 
esetben, a vétség súlyára való tekintettel, el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni és 

azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

3. Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt házi és szorgalmi feladatok (írásbeli és 

szóbeli) meghatározásának elvei 

 a házi feladat alapvető funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás, ill. az ismeretek megszilárdítása. 

 házi feladat egyik óráról a másikra, de a tanítási szünetek idejére is adható mind írásban, 
mind szóban. 

 házi feladat adható a következő tananyag előkészítésére is. 

 a tananyaghoz kapcsolódó szorgalmi (nem kötelező) feladat bármikor adható. 

 a tanulók egy napon legfeljebb csak két tantárgyból írnak témazáró, ill. félévi vagy év 
végi felmérő dolgozatot. 

 

4. Továbbhaladás az iskolában 

 

Iskolánkban a képzés éves szakaszokban történik. 

A magasabb évfolyamra lépés feltétele a tanulmányi követelmények teljesítése, amelyeket a 

kerettantervek kiadásáról és jogállásának rendjéről szóló 51/2012 (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 

A követelmények teljesítését az 1. évfolyamtól a 2. évfolyam félévéig szöveges értékelés, a 2. 

évfolyam év végétől a 8. évfolyam végéig év végi osztályzat tükrözi.  

Az 1-8. évfolyamon maximum három elégtelen év végi osztályzat esetén a tanuló eredményes 

javítóvizsgát követően léphet csak magasabb évfolyamra. 

Amennyiben valaki háromnál több tantárgyból nem teljesíti a követelményeket, akkor az 

adott évfolyamot köteles megismételni.  

Az első évfolyamon a szülő kérheti az évismétlést. 

Ha az adott tanév során a tanuló 250 óránál vagy az adott tanóra 30%-nál többet mulasztott, a 

köznevelési törvény és az oktatási rendeletek szabályai szerint osztályozható. 

Ha egy tanuló egy tanév alatt több évfolyam kívánalmait teljesíti, s ezt sikeres osztályozó 

vizsgán bizonyítja, akkor “kihagyhatja” azt az évfolyamot, melynek követelményeiből 

vizsgázott. 

Osztályozó vizsgát tesznek a rendszeres iskolába járás alól felmentettek és a magántanulók, 



valamint azok, akik 250 óránál többet mulasztottak, de az igazolatlan mulasztásaik száma 

nem haladja meg az igazoltakét. 

Az SNI tanulók a továbblépés feltételeként természetesen a rájuk vonatkozó elvárásokat 

teljesítik. / 2/2005.(III.1.) OM rendelet 2. számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai nevelésének, oktatásának irányelve alapján készült 5/2006. (VII.27.) 

OKM rendelet 1. számú melléklete./ 

 


