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A tanuló tanulmányi munkájának egységes értékelése 

 

A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a 

következő arányok alapján végezzük. 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33% elégtelen (1) 

34-50% elégséges (2) 

51-75% közepes (3) 

76-90% jó (4) 

91-100% jeles (5) 

 

Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az adott 

osztályban, csoportban az egyes ponthatárokat legfeljebb három százalékkal lefelé vagy 

felfelé módosíthatja. 

 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya 

 

A témazáró dolgozatok – kétszeres súllyal való értékeléséről a szaktanár dönt a 

munkaközösség véleményének figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a 

tanulókat arról, hogy melyek azok a tanulói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év 

végi osztályzatok kialakításánál kétszeres súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény 

értékelésekor a naplóba és a tanuló ellenőrzőjébe piros színnel megkülönböztetett érdemjegy 

kerül. Az osztályzatok kialakításánál más súlyozást nem alkalmazunk. 

 

 

Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai: 

 

Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, a 

dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk. 

Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot két 

héten belül kijavítja;  

 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei: 

„Példás” az a tanuló, aki: 

 magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

 felelősséget vállal tetteiért 

 tiszteli és elismeri mások értékeit, jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben 

elért helyzetével soha nem él vissza 

 a nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket 

 képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében 

 szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 



 betartja az iskola házirendjét 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

„Jó” az a tanuló, aki: 

  a példás magatartás követelményeinek javarészt megfelel, de cselekedeteit, ítéleteit 

időnként az indulat vezérli 

 a házirendet betartja  

 tiszteli a felnőtteket, társait 

 trágár, durva kifejezéseket nem használ 

 feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért vállalt munkára önként csak ritkán 

vállalkozik, a rábízottakat tőle elvárható módon teljesíti 

 az osztály vagy az iskola közösségi munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása 

„Változó” magatartású az a tanuló, aki: 

 cselekedetei következményeit nem képes felismerni, így az iskolai házirend előírásait 

nem minden esetben tartja be  

 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 játékban gyakran vét a szabályok ellen, közösségi munkájában sokszor udvariatlan, 

durva 

 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg 

 az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik 

 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, de nem kellő figyelemmel 

 környezete rendjéért keveset tesz, vagy nem érdekli 

 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá 

 igazolatlanul mulasztott 

 osztályfőnöki intője van 

„Rossz” a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti, nem tudja és nem is akarja betartani az 

iskolai házirendet  

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza  

 szándékosan rongálja környezetét 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt 



 több szaktanári figyelmeztetést kap, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy ennél 

magasabb fokú büntetése 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei: 

„Példás” szorgalmú az a diák, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes 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 vesz részt  

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza  

„Jó” a szorgalma annak a diáknak, aki:    

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt  

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik  

 a tanórákon többnyire aktív  

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

nem vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti  

 taneszközei tiszták, rendezettek  

 „Változó” a szorgalma annak a diáknak, 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 munkája figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik  

 „Hanyag” a szorgalma annak a diáknak, 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 vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül 

 félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 



 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

A magatartás és szorgalom megítélésekor mindig figyelembe kell venni a gyermek 

életkörülményeit és képességszintjét! 

 

 


