
Értékelési és vizsgarend 2021 

 

ÉRTÉKELÉSI ÉS VIZSGAREND A KÖZISMERETI KÉPZÉSBEN 

A százalékok a következő érdemjegyeknek felelnek meg: 

Közismereti képzés 

0% - 30% elégtelen (1) 

31% - 50% elégséges (2) 

51% - 70% közepes (3) 

71% - 85% jó (4) 

86% - 100% jeles(5) 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE A TÉMAKÖRÖK KÖZÖTT: 

A tantárgyi követelményrendszerben az oktató 3 szintet jelöl meg: 

1. Minimum követelményszint – a tantárgyi követelményeknek az a minimális szintje, amelynek 

birtokában a tanuló a következő osztályba léphet. A tananyag tartalomnak az a meghatározott része, 

mely elengedhetetlen a következő modul feldolgozásához, valamint az érettségi 

követelményrendszerének szempontjából (30 %-55%) – A témakör anyagának 1/3-a 

2. Középszint – (60-85%) A témakör anyagának 2/3-a 

3. Emelt szint – A tantárgyi követelményrendszer legmagasabb szintje, ezen a szinten belül történik a 

tehetséggondozás. A tananyag tartalomnak egy olyan része, mely a jó és a kiemelkedően jó képességű 

gyerekeknek adható feldolgozásra. (80-100%) A témakör anyagának 3/3-a 

A szinteket témakörönként állapítjuk meg. Egy modul feldolgozására meghatározott időn belül a 

három szint közül a tanuló képességeinek és motiváltságának megfelelően teljesíthet. 

Alap, közép és emelt szint a három kötelező dolgozat minden témában. Aki nem jut át az egyik 

szinten, újra azt gyakorolja, a következő tanórán, és újra próbálkozik a következő dolgozatíró tanórán. 

A gyakorló órán nem. A témakör végén átlagoljuk a három dolgozat eredményét (ha valamelyiket nem 

írta meg, az 0%), ez az átlag lesz a TÉMAKÖRZÁRÓ JEGY.  



Aki hiányzás miatt nem tudta megírni a dolgozatot, az oktató által megadott időpontban pótolhatja, a 

témakör zárását követő két héten belül. /Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet/ 

Tehát, ha az alap és közép szinten kiemelkedően teljesített a diák, csak az emelt szint nem sikerült 

olyan jól, a két előző dolgozata alapján biztosított a továbbhaladása. E mellett lehet szerezni plusz és 

mínusz pontokat szorgalmikkal, beadandókkal, stb., illetve hiányzó házi feladatokkal, órai munkával. 

A pluszpontokért: 

A hiányzó házi feladatok annyi mínusz pontot érnek, ahány feladat hiányzik belőle, a szorgalmi 

feladatok max. 5 pontosak. Projektmunka max. 10 pont. 

10 pont 5%, 20 pont 10%, 30 pont 15%, 40 pont 20% stb. 

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 9-BEN:  

A 9. évfolyamra előírt minimum szint teljesítése. 

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 10-BEN: 

A 10. évfolyamra előírt minimum szint teljesítése. 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 11-BEN: 

A 11. évfolyamra előírt minimum szint teljesítése. 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 12-BEN: 

A 12. évfolyamra előírt minimum szint teljesítés 

AZ A TANULÓ OSZTÁLYOZHATÓ AKI 

 Az adott tantárgy témaköreinek, komplex feladatainak a tantárgy követelmény-rendszerében 

meghatározott százalékából érdemjegyet szerzett. 

 Az oktató joga, de nem kötelezettsége az előre meghirdetett időpontban az érdemjegyek pótlásra 

lehetőséget adni. Amennyiben a tanuló nem él a felkínált lehetőséggel a meglévő érdemjegyeknek 

megfelelő minősítés kerül be a digitális naplóba 

 Amennyiben a tanuló nem tett eleget a tantárgyi követelményeknek, valamint nem élt ezek a 

tantárgy időkeretein belül pótlására felajánlott lehetőségekkel, akkor az adott tantárgyból nem 

osztályozható, az oktatók közössége határozata alapján osztályozó vizsgát tehet.  

 Az oktatói testület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

hiányzásainak mértéke meghaladja az ide vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértéket. 

 az osztályozó vizsga meghirdetésének módja: az intézmény faliújságján és az elektronikus 

ellenőrzőben. 



 A tanulóknak a 10. 11. és 12. évfolyamokon kötelező legalább egy budapesti, országos vagy 

nemzetközi szakmai pályázaton elindulni. A pályázat elkészítése a továbbhaladás egyik feltétele. Az 

év végi eredményt abból a szakmai tantárgyból befolyásolja, amely a pályázati munka elkészítésére 

irányuló szándéknyilatkozaton meg van megjelölve. A pályázati munka elkészítését a szaktárgyat 

tanító tanát mentorálja. A pályamű iskolai értékelése, helyezéstől függetlenül, háromtagú szakmai 

bizottság feladata. Az értékelés az adott szakmai tárgy év végi eredményébe bele számít 1/3-2/3 

arányban. 

AZ ESTIS ÉS EGYÉNI TANREND SZERINT TANULÓ HALLGATÓKRA 

VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK:  

Az estis hallgatóknak a heti órarend szerinti tanórákon kötelező megjelenniük, hiányzásukat 

igazolni kell az idevonatkozó rendeletben leírtak szerint.  

Az egyéni tanrend szerint tanuló hallgatók kötelesek legalább havonta egy alkalommal 

igénybe venni a konzultációs lehetőséget minden tantárgyból, ez a belső vizsgán való 

részvétel feltétele. Kivételt képez ez alól, ha a tanuló igazoltan nem tud megjelenni a 

konzultációkon. 

Az estis és egyéni tanrend szerint tanuló hallgatók tudásukról a negyedéves vizsgákon adnak 

számot. 

A vizsgákat halasztani nem lehet, - ettől eltérni csak nagyon súlyos, kórházi ápolást igénylő 

hosszú betegség esetén lehet eltérni. 

Amennyiben valaki igazolt betegség miatt nem tud megjelenni, köteles még a 

vizsgaidőszakon belül pótolni a vizsgáját. Ez az időszak az utolsó vizsganaptól számítva két 

hét. 

Ha ezen időszakon belül nem pótolja a vizsgáját, eredménye az adott vizsgaanyagból 0 %. 

 

AZ ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI BESZÁMOLTATÁSOK, AZ 

ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE 

 felelet: az elmúlt 1 vagy 2 óra anyagát számon kérő szóbeli vagy írásbeli beszámoló egy 

témakörön belül, 

 dolgozat (röpdolgozat, házi dolgozat, témazáró dolgozat, esszé): az elmúlt 3 vagy annál 

több óra anyagát számon kérő beszámoló, a teljes témakör anyagából  



A témazáró dolgozatokat legalább egy héttel korábban be kell jelentenie az oktatónak. Egy napon 

legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A dolgozatokat, írásbeli feleleteket három (15 tanítási nap) 

héten belül kijavítva értékelni kell, azokat megtekintésre a tanulónak át kell adni. A kapott 

érdemjegyekről a tanulókat tájékoztatni kell, ezeket a jegyeket az adott hónapban az e-ellenőrzőben 

rögzíteni kell. A tanuló ismételt készületlenségéről az oktató külön is tájékoztathatja a szülőt az 

ellenőrző útján. 

1.1 AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT  ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI 

FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI 

Az otthoni felkészülés az iskolában megszerzett tudás elmélyítése, rögzítése. A tanulóknak ajánljuk, 

hogy az iskolában aznap tanultakat ismételjék át délután, javítva a tanulás hatékonyságát. 

Az írásbeli házi feladat is a tananyag elmélyítését szolgálja. 

Az írásbeli házi feladat meghatározásában lehetőség szerint kerüljük a hétvégére adott házi 

feladatokat, hogy a hétvége a pihenést szolgálja. 

1.1.1  AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS SZEREPE 

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a 

rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési feladat 

annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél teljesebb elérésére. 

1.1.2 AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS FORMÁI 

 Felkészülés: Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag 

megtanulása az iskolai oktatás során oktatói irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az órán elvégzett 

feladatok és a tankönyv segítségével. 

 Kötelező házi feladat: Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, az oktató által megszabott gyakorló 

feladatok írásbeli megoldása. 

 Házi dolgozat: Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos oktatói szempontsorral, formai és 

tartalmi megkötésekkel ellátott írásos feladat.  

 Ajánlott házi feladat: Az oktató által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli 

megoldása. 

 Szorgalmi házi feladat: A diák által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok 

elvégzése, önálló, belső motivációjú ismeretszerzés. 

 Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra: oktatói szempontok és szakirodalom alapján. 



 Átfogó komplex ismétlés: az addig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával és 

kiegészítésével témazáró nagydolgozat vagy vizsga előtt. 

 Projektmunkákhoz gyűjtőmunka végzése, prezentáció készítése. 

A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ. 

1.1.3  AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS ISKOLAI ELŐKÉSZÍTÉSE, 

EREDMÉNYESSÉGÉNEK SEGÍTÉSE ÉS AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS 

KOORDINÁCIÓJA  

 Tanulás-módszertani ismeretek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon. 

 A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos 

képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát. Az átlagosnál 

több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adni, a határidőn belül 

kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi felkészülési idő ne növekedjen. 

 Kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismeretek átadása és 

képességfejlesztés – elsősorban magyar nyelvi órákon. 

 Speciális tanulási módszerbeli tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén. Ez a későbbiek 

során különösen oktatóváltás, vagy a követelmények radikális változása, valamint új felkészülési 

formák első alkalmazása esetén felelevenítendő, megismételendő, kiegészítendő. 

 Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, felzárkóztató 

foglalkozásokon. 

 Az oktató minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra feladott tananyagot, az 

írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), rögzíti azok elvégzésének 

határidejét. 

 Az oktató minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki, formai, 

tartalmi követelményeket és javaslatokat tesz. 

 Az órarend összeállításánál - az objektív lehetőségek figyelembe vételével - a nagyobb és kisebb 

otthoni felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk. 

 Tanév elején az osztályfőnök órarendelemzés alapján javaslatot tesz a tanulóknak otthoni 

felkészülésük egyenletes heti elosztására. Javaslatát a szülőkkel is egyezteti. 

 A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító oktatók, 

szülők és az osztály tanulmányi felelősének jelzései alapján az osztályfőnök feladata. 

 Ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamely tantárgynál olyan hirtelen, de elkerülhetetlen 

feladatmennyiség-növekedés következett be, amely a napi összes maximális felkészülési időt 3 óra 



fölé növelné, a feladatok átmeneti mérséklése érdekében konzultációt kezdeményez más, az 

osztályban tanító oktatókkal. 

 A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladatot adunk ki, amelynek 

mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el hosszabb tanítási 

szünet esetén is  

AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS ELLENŐRZÉSE  

A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején az oktató ellenőrzi. Ennek funkciója az 

esetleges problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése. Ha a tanuló a kötelező 

házi feladatot nem készítette el, azt az oktató által meghatározott határidőre pótolnia kell. 

A tanulók munkáját a tanév során százalékosan értékeljük. Az oktatók az egyes tantárgyak/témakörök 

tekintetében szakmai minimumot éves tanmenetükben rögzítik, a tanév elején, az első tanórán a 

tanulók felé kihirdetik, az első szülői értekezleten pedig a szülők felé.  

Iskolánk nagy figyelmet fordít arra, hogy az itt megszerzett tudást a szakmai vizsga letétele után 

valóban használni tudja a tanuló a munka világban, vagy a pályázatok forgatagában.  Ezért minden 

tanulónknak a négy szakmai év alatt kötelezően indulniuk kell egy, a tanult szakmájához kapcsolódó, 

pályázaton.   

Mind az évközi, mind a félévi, illetve év végi értékelésnek tükröznie kell a tanuló adott időszakra 

vonatkozó teljesítményét. Az évvégi zárójegy megállapítása a Szakmai programban, valamint az 

oktató erre épülő tanmenetében, meghatározott módon történik. 

A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ 

MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, 

MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK.  

 

A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ ELVEK  

 A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a következő érdemjegyeket illetve 

osztályzatokat használjuk: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). 

A tanulók magatartását a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti, 

ezt a tantestület hagyja jóvá az osztályozó értekezleten.  A jóváhagyott osztályzatot az 

osztályfőnök bejegyzi az elektronikus ellenőrzőbe, a félévi értesítőbe, illetve a 

bizonyítványba. 

  



 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik, 

kultúrátlan beszél az iskola területén, valamint a kirándulásokon, múzeumban, ünnepélyeken 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet 

 nincs írásbeli figyelmeztetése 

 a közösség fejlődésére jó hatással van 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon jól viselkedik 

 feladatait teljesíti 

 a rábízott feladatokat teljesíti 

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt (kivételt 

képez ez alól a mentális gondokkal küzdő tanuló) 

 nincs írásbeli bejegyzése 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait többször megszegi 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

 feladatait nem minden esetben teljesíti 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 igazolatlanul mulasztott 

 írásbeli bejegyzése van 



 társait hátráltatja a tanulási idő alatt 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti 

 feladatait nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt 

 osztályfőnöki, szaktanári megrovása vagy igazgatói fokozatú büntetése van 

 

A TANULÓ SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ ELVEK  

  A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a következő érdemjegyeket illetve 

osztályzatokat használjuk: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). 

A tanulók szorgalmát a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti, ezt 

a tantestület hagyja jóvá az osztályozó értekezleten.  A jóváhagyott osztályzatot az 

osztályfőnök bejegyzi az elektronikus ellenőrzőbe, a félévi értesítőbe, illetve a 

bizonyítványba. 

 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a képességei szerint a tanulásban igényes és pontos 

 ha tudása ezt megengedi, szaktárgyi versenyen is indul 

 a tanórákon figyel, gyűjtőmunkái színvonalasak, érdeklődési körének megfelelően többlet 

feladatot is vállal 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból elvégzi 

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

 munkavégzése pontos, megbízható 

 örömmel és aktívan részt vesz az iskolai élet, valamint az iskola rendezvényeinek szerverezésében, 

lebonyolításában 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 



 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt ritkán vállal, de az 

ilyen jellegű megbízatást teljesíti, 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

  nem törekszik a képességeinek megfelelő eredmények elérésére 

 gyakran figyelmetlen és pontatlan 

 felszerelése hiányos 

  feladatai elvégzésére óra közben is figyelmeztetni kell, szétszórt, nem érdeklődő 

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

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire figyelmeztetésre dolgozik 

 

Hanyag (2) az a tanuló, aki 

 munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 eredményei jóval elmaradnak képességeitől, érdektelenség, közömbösség jellemzi 

 házi feladatot gyakran nem készít, felszerelése gyakran nincs 

 egy vagy több tantárgyból elégtelen eredményt ért el - és ez a teljesítmény nem indokolható 

tanulási nehézséggel, akadályoztatással 

 feladatait nem végzi el 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen - és nem SNI, illetve tanulási 

nehézséggel küzdő gyerek 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte szükséges. 

 

AZ ISKOLAI ELMARASZTALÁSOK FORMÁI 

Amennyiben iskolánkban a tanulókkal közösen lefektetett szabályokat a tanuló figyelmen 

kívül hagyja, első körben, átbeszéljük a történteket, az okokat és az okozatokat. A 

megbeszélés formái: négyszemközti beszélgetés a szaktanár vagy osztályfőnök és a tanuló 

részvételével; osztály-kör; iskola-kör.   



 

Amennyiben eredménytelenek maradnak a megbeszélések, illetve olyan súlyos szabályszegés 

történik, amely megkívánja, a következő elmarasztalásokat tesszük: 

 tanítói, szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 tantestületi figyelmeztetés 

 igazgatói figyelmeztetés 

 

Az iskolai elmarasztalások kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben  

– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

 Az elmarasztalást írásba kell foglalni, és azt, tanköteles tanuló esetében, a szülőnek is el kell 

juttatni. 

 

 

A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 

 

A oktatótestület, a félév és a tanév végén megválasztja a félév tanulóját, illetve az év tanulóját, 

melynek szempontjai a következők lehetnek: 

 Mely tanuló ért el kimagasló eredményt? 

 Mely tanuló tett önmagához képest figyelemre méltó előrehaladást? 

 Mely tanulónál tapasztalhattunk különös szorgalmat? 

 Mely tanuló vett részt rendszeresen a tanórán kívüli tevékenységekben (korrepetálás, szakkör, 

alkotókör, színházlátogatás, sportkör stb.)? 

 Kimagasló közösségi munka. 

 Tanulmányi verseny, pályázat résztvevője. 

A félév és az év tanulóját oklevéllel jutalmazzuk, melyet a tanuló az iskolakörön, illetve a tanévzáró 

rendezvényen vesz át. Az oklevél másodpéldányát bekeretezve kifüggesztjük az aulában. Az oklevél 

mellé a tantestület javasolhat könyv, ill. tárgyi jutalmat. 

A tanulók elismerésére előre nem meghatározott módok is a tantestület rendelkezésére állnak. 

(Például színházjegy, könyv, stb.) 

Garabonciás vándor kupa 



A „Garabonciás vándor kupa“ odaítélése: A vándorkupát minden tanév végén az az osztály nyeri el, 

amely a tantestület által összeállított pontozási rendszer alapján a legtöbb pontot gyűjtötte össze. A 

Kupát az iskola aulájában helyezzük el, alatta a nyertes osztály bekeretezett, díszoklevélbe foglalt 

névsorával.   

 

A TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS VIZSGAKÖTELEZETTSÉGEK  

A HELYI VIZSGÁK:  

 osztályozó, 

 javító, 

 különbözeti, 

 kisérettségi 

A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A vizsgáztató 

bizottságokat a szakmai képzés vezetője jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek 

vezetéséért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be a törzslapba és a bizonyítványba.  

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ- ÉS EGYÉB VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSA:  

OSZTÁLYOZÓVIZSGA 

Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szervezhet. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

A tanévvégi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget  

 mulasztása miatt nem osztályozható és az oktatók közössége a vizsgát engedélyezte 

 ha átvételénél az iskola igazgatója ezt előírja 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát. 

 Ha a tanuló valamennyi jegyét osztályozóvizsgán szerezte, a magatartását és szorgalmát nem 

kell minősíteni. 



 Az a tanuló, aki az osztályozó vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, tanulmányait csak az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. 

 A tanuló vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 Az osztályozóvizsgák időpontja: a félév zárását megelőző hét, tanév zárását megelőző két 

hét. 

 Ettől eltérő időpont lehet szakmailag indokolt esetben, az igazgató és az oktatók közössége 

határozata alapján. 

 Az osztályozó vizsga a tantárgy jellegétől függően írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli, 

vizsgából áll. 

 Az eredményes felkészülés elérhetővé kell tenni a tanuló számára az adott tantárgy 

osztályozóvizsga-témaköreit az iskola honlapján, valamint az Intézmény drive felületén legkésőbb két 

héttel a vizsga előtt. 

JAVÍTÓVIZSGA  

Javítóvizsgát tehet: 

 Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott  

 Ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 Javítóvizsgát az iskola oktatóiból alakított vizsgabizottság előtt tesz a tanuló. Az 

osztályzatot a bizottság állapítja meg. 

 A javítóvizsga nem ismételhető. 

 A tantárgy jellegétől függően írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli vizsgából áll. 

 Az igazolatlan távolmaradás, illetve eredménytelen vizsga esetén a tanuló csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

 A javítóvizsga ideje: augusztus utolsó hete. 

 A javítóvizsga időpontjáról értesíteni kell a tanulót. Az értesítés módja: az iskola honlapján és az 

iskola faliújságán elhelyezett közlemény. 

 Az eredményes felkészülés érdekében elérhetővé kell tenni a tanuló számára az adott tantárgy 

javító vizsga-témaköreit az iskola honlapján, valamint az Intézmény drive felületén. 

 Ha javítóvizsgát kívánja független bizottság előtt letenni – azt a bizonyítvány átvételét követő 

tizenöt napon belül kell kérni. 



KÜLÖNBÖZETI VIZSGA 

Iskolaváltás, szakmaváltáskor az iskola igazgatója különbözeti vizsgát írhat elő. A döntés egyéni 

mérlegelés során, a hozott jegyek alapján történik.  

A különbözeti vizsgafeladatot mindig az adott oktató állítja össze, a vizsgát az iskola oktatóiból 

alakított vizsgabizottság előtt teszi le a tanuló. Az osztályzatot a bizottság állapítja meg. 

 

KISÉRETTSÉGI VIZSGA 

A 12. évfolyam félévzárása előtt a tanulók un. „kisérettségi” vizsgát tesznek az állami érettségi 

szabályainak megfelelően. Azok az, alacsonyabb évfolyamra járó tanulók, akik előrehozott érettségi 

vizsgára jelentkeznek, a félévzárása előtt, „kisérettségi” vizsgát tesznek abból a tantárgyból, amelyből 

előrehozott érettségit kívánnak tenni. Az az előrehozott érettségi vizsga tekintetében érettségire való 

jelentkezés feltétele az egyes tantárgyakból az eredményes „kisérettségi” vizsga.  

 



Értékelési és vizsgarend 2021 

 

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJA 

 

A SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS  RENDJE 

 A tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból áll. 

 

ÉRTÉKELÉSI ÉS VIZSGAREND A SZAKMAI KÉPZÉSBEN  

Szakmai képzés  

0%-50%  elégtelen (1) 

51%-60%  elégséges (2) 

61%-70%  közepes (3) 

71%-80%  jó (4) 

81% - jeles (5) 

 

A TOVÁBBHALADÁS TOVÁBBI FELTÉTELEI A SZAKMAI KÉPZÉSBEN  

 Az adott évfolyamra előírt követelmény teljesítése 

 A programtantervben előírt egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítése 

 10. évfolyam végén az ágazati alapvizsga teljesítése. Érettségire épülő képzés esetén a 13. 

évfolyam végén 

 

Az egyéni tanulmányi renddel rendelkező tanulónak az előírt tanulmányi követelményeket az egyéni 

tanulmányi rendben meghatározottak szerint kell teljesítenie. 

AZ A TANULÓ OSZTÁLYOZHATÓ AKI 

 Az adott tantárgy témaköreinek, komplex feladatainak a tantárgy követelmény-rendszerében 

meghatározott százalékából érdemjegyet szerzett. 



 Az oktató joga, de nem kötelezettsége az előre meghirdetett időpontban az érdemjegyek pótlásra 

lehetőséget adni. Amennyiben a tanuló nem él a felkínált lehetőséggel a meglévő érdemjegyeknek 

megfelelő minősítés kerül be a digitális naplóba 

 Amennyiben a tanuló nem tett eleget a tantárgyi követelményeknek, valamint nem élt ezek a 

tantárgy időkeretein belül pótlására felajánlott lehetőségekkel, akkor az adott tantárgyból nem 

osztályozható, az oktatók közössége határozata alapján osztályozó vizsgát tehet.  

 Az oktatói testület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

hiányzásainak mértéke meghaladja az ide vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértéket. 

 az osztályozó vizsga meghirdetésének módja: az intézmény faliújságján és az elektronikus 

ellenőrzőben. 

 A tanulóknak a 10. 11. és 12. évfolyamokon kötelező legalább egy budapesti, országos vagy 

nemzetközi szakmai pályázaton elindulni. A pályázat elkészítése a továbbhaladás egyik feltétele. Az 

év végi eredményt abból a szakmai tantárgyból befolyásolja, amely a pályázati munka elkészítésére 

irányuló szándéknyilatkozaton meg van megjelölve. A pályázati munka elkészítését a szaktárgyat 

tanító tanát mentorálja. A pályamű iskolai értékelése, helyezéstől függetlenül, háromtagú szakmai 

bizottság feladata. Az értékelés az adott szakmai tárgy év végi eredményébe bele számít 1/3-2/3 

arányban. 

AZ ESTIS ÉS EGYÉNI TANREND SZERINT TANULÓ HALLGATÓKRA 

VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK:  

Az estis hallgatóknak a heti órarend szerinti tanórákon kötelező megjelenniük, hiányzásukat 

igazolni kell az idevonatkozó rendeletben leírtak szerint.  

Az egyéni tanrend szerint tanuló hallgatók kötelesek legalább havonta egy alkalommal 

igénybe venni a konzultációs lehetőséget minden tantárgyból, ez a belső vizsgán való 

részvétel feltétele. Kivételt képez ez alól, ha a tanuló igazoltan nem tud megjelenni a 

konzultációkon. 

Az estis és egyéni tanrend szerint tanuló hallgatók tudásukról a negyedéves vizsgákon adnak 

számot. 

A vizsgákat halasztani nem lehet, - ettől eltérni csak nagyon súlyos, kórházi ápolást igénylő 

hosszú betegség esetén lehet eltérni. 

Amennyiben valaki igazolt betegség miatt nem tud megjelenni, köteles még a 

vizsgaidőszakon belül pótolni a vizsgáját. Ez az időszak az utolsó vizsganaptól számítva két 

hét. 

Ha ezen időszakon belül nem pótolja a vizsgáját, eredménye az adott vizsgaanyagból 0 %. 



 

  A SZAKMAI GYAKORLAT KÉPZÉSHELYEINEK ÉS FORMÁINAK 

BEMUTATÁSA  

 

Iskolánk a szakmai oktatásához igazítva alakította ki a gyakorlati képzési helyeket.  

A szakirányú oktatást tanteremben, a gyakorlati oktatást az iskolai tanműhelyben szervezzük 

meg.  

Illetve szakképzési együttműködési szerződéssel igénybe veszünk szakmai gyakorlati 

oktatásunkhoz, a szakma sajátosságaihoz megfelelően, próbatermet és stúdiót. 

 

AZ EGYBEFÜGGŐ  GYAKORLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az egybefüggő szakmai gyakorlatot az iskolai tanműhelyben végzik tanulóink.  

A szociális képzések vonatkozásában, a konkrét időpontban, a konkrét gyakorlati feladatok 

megvalósítására kötünk szociális és egészségügyi intézményekkel megállapodást 

Az egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének időpontját a programtantervekben illetve a 

szakmai kerettantervekben meghatározott módon állapítjuk meg.  

A szakmai gyakorlatok ismeretanyagáról, tapasztalatairól a 

tanulók FOGLALKOZTATÁSI  naplót vezetnek, amelyet a gyakorlat végén az iskolában kell 

leadni.  

A foglalkozási napló tartalmazza: 

 a szakmai tevékenységeket, annak helyszínét  

 a szakmai tevékenységre fordított időt 

 a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelését és 

 a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részvételét és mulasztását a 

szakirányú oktatás során 

A szakmai gyakorlatok megkezdése előtt a tanulók – a szabályoknak megfelelően - 

munkavédelmi oktatásban részesülnek. 

Az előírt egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a tanuló magasabb évfolyamra lépésének 

feltétele. 

Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az egybefüggő gyakorlatról való igazolt 

és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat 

foglalkozásainak húsz százalékát, az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb 

évfolyamba nem léphet.  



Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő 

gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát.  

Az igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy pótolni köteles.  

Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e bekezdésben 

meghatározott mértéket eléri, és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, 

magasabb évfolyamba léphet. 

A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az egybefüggő gyakorlatot, ha 

azt korábban már teljesítette. 

 

 

AZ ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI BESZÁMOLTATÁSOK, AZ 

ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE 

 felelet: az elmúlt 1 vagy 2 óra anyagát számon kérő szóbeli vagy írásbeli beszámoló egy 

témakörön belül, 

 dolgozat (röpdolgozat, házi dolgozat, témazáró dolgozat, esszé): az elmúlt 3 vagy annál 

több óra anyagát számon kérő beszámoló, a teljes témakör anyagából  

A témazáró dolgozatokat legalább egy héttel korábban be kell jelentenie az oktatónak. Egy napon 

legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A dolgozatokat, írásbeli feleleteket három (15 tanítási nap) 

héten belül kijavítva értékelni kell, azokat megtekintésre a tanulónak át kell adni. A kapott 

érdemjegyekről a tanulókat tájékoztatni kell, ezeket a jegyeket az adott hónapban az e-ellenőrzőben 

rögzíteni kell. A tanuló ismételt készületlenségéről az oktató külön is tájékoztathatja a szülőt az 

ellenőrző útján. 

1.1 AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI 

FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI 

Az otthoni felkészülés az iskolában megszerzett tudás elmélyítése, rögzítése. A tanulóknak ajánljuk, 

hogy az iskolában aznap tanultakat ismételjék át délután, javítva a tanulás hatékonyságát. 

Az írásbeli házi feladat is a tananyag elmélyítését szolgálja. 

Az írásbeli házi feladat meghatározásában lehetőség szerint kerüljük a hétvégére adott házi 

feladatokat, hogy a hétvége a pihenést szolgálja. 



1.1.1  AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS SZEREPE  

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a 

rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési feladat 

annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél teljesebb elérésére. 

1.1.2 AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS FORMÁI 

 Felkészülés: Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag 

megtanulása az iskolai oktatás során oktatói irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az órán elvégzett 

feladatok és a tankönyv segítségével. 

 Kötelező házi feladat: Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, az oktató által megszabott gyakorló 

feladatok írásbeli megoldása. 

 Házi dolgozat: Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos oktatói szempontsorral, formai és 

tartalmi megkötésekkel ellátott írásos feladat.  

 Ajánlott házi feladat: Az oktató által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli 

megoldása. 

 Szorgalmi házi feladat: A diák által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok 

elvégzése, önálló, belső motivációjú ismeretszerzés. 

 Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra: oktatói szempontok és szakirodalom alapján. 

 Átfogó komplex ismétlés: az addig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával és 

kiegészítésével témazáró nagydolgozat vagy vizsga előtt. 

 Projektmunkákhoz gyűjtőmunka végzése, prezentáció készítése. 

A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ. 

1.1.3  AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS ISKOLAI ELŐKÉSZÍTÉSE, 

EREDMÉNYESSÉGÉNEK SEGÍTÉSE ÉS AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS 

KOORDINÁCIÓJA  

 Tanulás-módszertani ismeretek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon. 

 A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos 

képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát. Az átlagosnál 

több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adni, a határidőn belül 

kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi felkészülési idő ne növekedjen. 

 Kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismeretek átadása és 

képességfejlesztés – elsősorban magyar nyelvi órákon. 



 Speciális tanulási módszerbeli tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén. Ez a későbbiek 

során különösen oktatóváltás, vagy a követelmények radikális változása, valamint új felkészülési 

formák első alkalmazása esetén felelevenítendő, megismételendő, kiegészítendő. 

 Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, felzárkóztató 

foglalkozásokon. 

 Az oktató minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra feladott tananyagot, az 

írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), rögzíti azok elvégzésének 

határidejét. 

 Az oktató minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki, formai, 

tartalmi követelményeket és javaslatokat tesz. 

 Az órarend összeállításánál - az objektív lehetőségek figyelembe vételével - a nagyobb és kisebb 

otthoni felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk. 

 Tanév elején az osztályfőnök órarendelemzés alapján javaslatot tesz a tanulóknak otthoni 

felkészülésük egyenletes heti elosztására. Javaslatát a szülőkkel is egyezteti. 

 A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító oktatók, 

szülők és az osztály tanulmányi felelősének jelzései alapján az osztályfőnök feladata. 

 Ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamely tantárgynál olyan hirtelen, de elkerülhetetlen 

feladatmennyiség-növekedés következett be, amely a napi összes maximális felkészülési időt 3 óra 

fölé növelné, a feladatok átmeneti mérséklése érdekében konzultációt kezdeményez más, az 

osztályban tanító oktatókkal. 

 A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladatot adunk ki, amelynek 

mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el hosszabb tanítási 

szünet esetén is  

AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS ELLENŐRZÉSE  

A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején az oktató ellenőrzi. Ennek funkciója az 

esetleges problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése. Ha a tanuló a kötelező 

házi feladatot nem készítette el, azt az oktató által meghatározott határidőre pótolnia kell. 

A SZAKMAI OKTATÁSRA VONATKOZÓ SAJÁTOS SZABÁLYOK 

A szakképző intézmény a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott, egymáshoz 

kapcsolódó tartalmi egységeket az arra meghatározott időkeret figyelembevételével egybefüggően is 

megszervezheti. 

 



A szakmai oktatás feladatorientált és kompetencia-alapú. Mind az oktatás, mind pedig az értékelés 

ennek a két szempontnak a kiemelt figyelembevételével történik. A képzés anyaga kimeneti 

követelményekben, valamint a programkövetelményekben meghatározott tantárgyakra és témakörökre 

oszlik. 

A tanulók munkáját a tanév során százalékosan értékeljük. Az oktatók az egyes tantárgyak/témakörök 

tekintetében szakmai minimumot éves tanmenetükben rögzítik, a tanév elején, az első tanórán a 

tanulók felé kihirdetik, az első szülői értekezleten pedig a szülők felé.  

Iskolánk nagy figyelmet fordít arra, hogy az itt megszerzett tudást a szakmai vizsga letétele után 

valóban használni tudja a tanuló a munka világban, vagy a pályázatok forgatagában.  Ezért minden 

tanulónknak a négy szakmai év alatt kötelezően indulniuk kell egy, a tanult szakmájához kapcsolódó, 

pályázaton.   

Mind az évközi, mind a félévi, illetve év végi értékelésnek tükröznie kell a tanuló adott időszakra 

vonatkozó teljesítményét. Az évvégi zárójegy megállapítása a Szakmai programban, valamint az 

oktató erre épülő tanmenetében, meghatározott módon történik. 

A minden értékelést dokumentálni kell, a dolgozatok és a gyakorlati munkák archiválásra kerülnek.  

 

Az archiválás időtartama: 

 - Gyakorlati munkák: folyamatosan, hogy az utolsó év végén egyéni portfoliót lehessen készíteni 

az elkészített munkákból.  A munkákat a tanulók kötelesek archiválni és az oktatóknak ellenőrizni 

kell, hogy ezek az archiválási munkák megtörténtek - e. 

 - Az írásbeli dolgozatokat egy évig tároljuk. 

 A köznevelés egészéhez való illeszkedés miatt a százalékok jeggyé történő átváltására az év végén 

kerül sor. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI A SZAKMAI OKTATÁSBAN: 

 Szóbeli felelet: adott témából az osztály előtt beszámolás, kérdések megválaszolása 

 Órai munka: egy adott órán tanúsított szakmai munkavégzés 

 Kiselőadás: otthoni felkészülés után segédanyagokkal támogatott beszámoló 

 Teszt: előre megadott kérdések megválaszolása papíron, vagy számítógép segítségével 

 Dolgozat: megadott kifejtendő kérdésekre való válaszadás papíron 

 Otthoni munka: egy megadott – főképp gyakorlati - feladat otthoni elkészítése 

 Gyakorlati munka: egy adott gyakorlati feladat, vagy feladatsor megoldása 



 Projekt munka: csoportos vagy egyéni, kutatómunkára épülő, nagyobb lélegzetvételű munka  

  Egyéni kreatív feladat: önálló ötletet és/vagy megvalósítást igénylő feladat végrehajtása 

 Verseny, kiállítás, pályázat: iskolai, vagy iskolán kívüli rendezvényeken való eredményes 

megmérettetés 

 Prezentációk: bemutató készítése, az elkészített munkákból, feldolgozott ismeretanyagból  

 megszerzett gyakorlat: szakképzés megkezdése előtt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 

eltöltött szakirányú gyakorlati idő 

 Egybefüggő gyakorlat: a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból Értékelése: teljesítette / nem 

teljesítette 

 A Szakdolgozat (a projekt feladat, annak tervezésének együtt:), valamint a Vizsgamunka készítés 

értékelése: a tanév végén egy háromtagú bizottság értékeli, az összesített jegy kerül be a naplóba, 

illetve a bizonyítványba 

A CSOPORTBONTÁSOK ÉS  AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

SZERVEZÉSÉNEK ELVEI  

 

 A csoportok kialakításánál figyelembe vesszük az adott évfolyam szociometriáját, az eltérő 

képességeket és tudásszinteket, hogy jól működtethető, a reformpedagógiai módszerek 

alkalmazásához megfelelő összetételű csoportok jöjjenek létre, így segítve elő a hatékonyabb 

tanulásszervezést. 

 Szabadon választható órákon a tanulók választása alapján több évfolyamból jönnek létre a 

tanulócsoportok 

 Szakmai oktatásban a választott szakma alapján az azonos szakirányban tanulók kerülhetnek egy-

egy tanulócsoportba 

 Tanórán kívüli fejlesztő foglalkozásokon a tanulók egyéni szükségletei határozzák meg a csoport 

kialakítását. 

A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ 

MAGATARTÁSÁNAK,  SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, 

MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK.  

 

A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ ELVEK  



 A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a következő érdemjegyeket illetve 

osztályzatokat használjuk: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). 

A tanulók magatartását a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti, 

ezt a tantestület hagyja jóvá az osztályozó értekezleten.  A jóváhagyott osztályzatot az 

osztályfőnök bejegyzi az elektronikus ellenőrzőbe, a félévi értesítőbe, illetve a 

bizonyítványba. 

  



 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik, 

kultúrátlan beszél az iskola területén, valamint a kirándulásokon, múzeumban, ünnepélyeken 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet 

 nincs írásbeli figyelmeztetése 

 a közösség fejlődésére jó hatással van 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon jól viselkedik 

 feladatait teljesíti 

 a rábízott feladatokat teljesíti 

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt (kivételt 

képez ez alól a mentális gondokkal küzdő tanuló) 

 nincs írásbeli bejegyzése 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait többször megszegi 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

 feladatait nem minden esetben teljesíti 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 igazolatlanul mulasztott 

 írásbeli bejegyzése van 



 társait hátráltatja a tanulási idő alatt 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti 

 feladatait nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt 

 osztályfőnöki, szaktanári megrovása vagy igazgatói fokozatú büntetése van 

 

A TANULÓ SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ ELVEK  

  A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a következő érdemjegyeket illetve 

osztályzatokat használjuk: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). 

A tanulók szorgalmát a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti, ezt 

a tantestület hagyja jóvá az osztályozó értekezleten.  A jóváhagyott osztályzatot az 

osztályfőnök bejegyzi az elektronikus ellenőrzőbe, a félévi értesítőbe, illetve a 

bizonyítványba. 

 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a képességei szerint a tanulásban igényes és pontos 

 ha tudása ezt megengedi, szaktárgyi versenyen is indul 

 a tanórákon figyel, gyűjtőmunkái színvonalasak, érdeklődési körének megfelelően többlet 

feladatot is vállal 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból elvégzi 

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

 munkavégzése pontos, megbízható 

 örömmel és aktívan részt vesz az iskolai élet, valamint az iskola rendezvényeinek szerverezésében, 

lebonyolításában 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 



 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt ritkán vállal, de az 

ilyen jellegű megbízatást teljesíti, 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

  nem törekszik a képességeinek megfelelő eredmények elérésére 

 gyakran figyelmetlen és pontatlan 

 felszerelése hiányos 

  feladatai elvégzésére óra közben is figyelmeztetni kell, szétszórt, nem érdeklődő 

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

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire figyelmeztetésre dolgozik 

 

Hanyag (2) az a tanuló, aki 

 munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 eredményei jóval elmaradnak képességeitől, érdektelenség, közömbösség jellemzi 

 házi feladatot gyakran nem készít, felszerelése gyakran nincs 

 egy vagy több tantárgyból elégtelen eredményt ért el - és ez a teljesítmény nem indokolható 

tanulási nehézséggel, akadályoztatással 

 feladatait nem végzi el 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen - és nem SNI, illetve tanulási 

nehézséggel küzdő gyerek 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte szükséges. 

 

AZ ISKOLAI ELMARASZTALÁSOK FORMÁI 

Amennyiben iskolánkban a tanulókkal közösen lefektetett szabályokat a tanuló figyelmen 

kívül hagyja, első körben, átbeszéljük a történteket, az okokat és az okozatokat. A 

megbeszélés formái: négyszemközti beszélgetés a szaktanár vagy osztályfőnök és a tanuló 

részvételével; osztály-kör; iskola-kör.   



 

Amennyiben eredménytelenek maradnak a megbeszélések, illetve olyan súlyos szabályszegés 

történik, amely megkívánja, a következő elmarasztalásokat tesszük: 

 tanítói, szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 tantestületi figyelmeztetés 

 igazgatói figyelmeztetés 

 

Az iskolai elmarasztalások kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben  

– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

 Az elmarasztalást írásba kell foglalni, és azt, tanköteles tanuló esetében, a szülőnek is el kell 

juttatni. 

 

 

A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 

 

A oktatótestület, a félév és a tanév végén megválasztja a félév tanulóját, illetve az év tanulóját, 

melynek szempontjai a következők lehetnek: 

 Mely tanuló ért el kimagasló eredményt? 

 Mely tanuló tett önmagához képest figyelemre méltó előrehaladást? 

 Mely tanulónál tapasztalhattunk különös szorgalmat? 

 Mely tanuló vett részt rendszeresen a tanórán kívüli tevékenységekben (korrepetálás, szakkör, 

alkotókör, színházlátogatás, sportkör stb.)? 

 Kimagasló közösségi munka. 

 Tanulmányi verseny, pályázat résztvevője. 

A félév és az év tanulóját oklevéllel jutalmazzuk, melyet a tanuló az iskolakörön, illetve a tanévzáró 

rendezvényen vesz át. Az oklevél másodpéldányát bekeretezve kifüggesztjük az aulában. Az oklevél 

mellé a tantestület javasolhat könyv, ill. tárgyi jutalmat. 

A tanulók elismerésére előre nem meghatározott módok is a tantestület rendelkezésére állnak. 

(Például színházjegy, könyv, stb.) 

Garabonciás vándor kupa 



A „Garabonciás vándor kupa“ odaítélése: A vándorkupát minden tanév végén az az osztály nyeri el, 

amely a tantestület által összeállított pontozási rendszer alapján a legtöbb pontot gyűjtötte össze. A 

Kupát az iskola aulájában helyezzük el, alatta a nyertes osztály bekeretezett, díszoklevélbe foglalt 

névsorával.   

 

A TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS VIZSGAKÖTELEZETTSÉGEK  

A HELYI VIZSGÁK:  

 osztályozó, 

 javító, 

 különbözeti, 

 kisérettségi 

A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A vizsgáztató 

bizottságokat a szakmai képzés vezetője jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek 

vezetéséért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be a törzslapba és a bizonyítványba.  

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ- ÉS EGYÉB VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSA:  

OSZTÁLYOZÓVIZSGA 

Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szervezhet. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

A tanévvégi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget  

 mulasztása miatt nem osztályozható és az oktatók közössége a vizsgát engedélyezte 

 ha átvételénél az iskola igazgatója ezt előírja 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát. 

 Ha a tanuló valamennyi jegyét osztályozóvizsgán szerezte, a magatartását és szorgalmát nem 

kell minősíteni. 



 Az a tanuló, aki az osztályozó vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, tanulmányait csak az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. 

 A tanuló vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 Az osztályozóvizsgák időpontja: a félév zárását megelőző hét, tanév zárását megelőző két 

hét. 

 Ettől eltérő időpont lehet szakmailag indokolt esetben, az igazgató és az oktatók közössége 

határozata alapján. 

 Az osztályozó vizsga a tantárgy jellegétől függően írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli, 

vizsgából áll. 

 Az eredményes felkészülés elérhetővé kell tenni a tanuló számára az adott tantárgy 

osztályozóvizsga-témaköreit az iskola honlapján, valamint az Intézmény drive felületén legkésőbb két 

héttel a vizsga előtt. 

JAVÍTÓVIZSGA  

Javítóvizsgát tehet: 

 Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott  

 Ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 Javítóvizsgát az iskola oktatóiból alakított vizsgabizottság előtt tesz a tanuló. Az 

osztályzatot a bizottság állapítja meg. 

 A javítóvizsga nem ismételhető. 

 A tantárgy jellegétől függően írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli vizsgából áll. 

 Az igazolatlan távolmaradás, illetve eredménytelen vizsga esetén a tanuló csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

 A javítóvizsga ideje: augusztus utolsó hete. 

 A javítóvizsga időpontjáról értesíteni kell a tanulót. Az értesítés módja: az iskola honlapján és az 

iskola faliújságán elhelyezett közlemény. 

 Az eredményes felkészülés érdekében elérhetővé kell tenni a tanuló számára az adott tantárgy 

javító vizsga-témaköreit az iskola honlapján, valamint az Intézmény drive felületén. 

 Ha javítóvizsgát kívánja független bizottság előtt letenni – azt a bizonyítvány átvételét követő 

tizenöt napon belül kell kérni. 



KÜLÖNBÖZETI VIZSGA 

Iskolaváltás, szakmaváltáskor az iskola igazgatója különbözeti vizsgát írhat elő. A döntés egyéni 

mérlegelés során, a hozott jegyek alapján történik.  

A különbözeti vizsgafeladatot mindig az adott oktató állítja össze, a vizsgát az iskola oktatóiból 

alakított vizsgabizottság előtt teszi le a tanuló. Az osztályzatot a bizottság állapítja meg. 

ÁGAZATI ALAPVIZSGA 

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet 

ágazati alapvizsgát. Az ágazati alapvizsga az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges 

szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri 

Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai 

tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. 

Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az ágazati 

alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol. 

 

KISÉRETTSÉGI VIZSGA 

A 12. évfolyam félévzárása előtt a tanulók un. „kisérettségi” vizsgát tesznek az állami érettségi 

szabályainak megfelelően. Azok az, alacsonyabb évfolyamra járó tanulók, akik előrehozott érettségi 

vizsgára jelentkeznek, a félévzárása előtt, „kisérettségi” vizsgát tesznek abból a tantárgyból, amelyből 

előrehozott érettségit kívánnak tenni. Az az előrehozott érettségi vizsga tekintetében érettségire való 

jelentkezés feltétele az egyes tantárgyakból az eredményes „kisérettségi” vizsga.  

SZAKMAI FÉLÉVZÁRÓVIZSGA  

Az utolsó szakmai évfolyam félévzárása előtt a tanulók un. „Szakmai félévzáróvizsgát” 

tesznek, mely két részből áll 

 Ennek egyik része a szakmai elméleti tudásukat méri az eddig az időpontig átvett 

témakörökből, az állami vizsga interaktív vizsgarészének szabályai szerint.  

 A másik része az un. félévzáró kiállítás melyen a tanuló a tanulmányai alatt készült 

munkáiból összerendezett munkákat mutatja be. 

Az itt szerzett eredményük súlyozottan beszámít a félévzáró jegy megállapításakor az érintett 

szakmai tantárgyak tekintetében. 

A szakmai záróvizsga témaköreit, a kiállításon bemutatásra kerülő munkákat a szaktanárok az 

adott tanév november 01-ig írásban meghatározzák.  



SZAKMAI KOMPLEX DIGITÁLIS PORTFÓLIÓ ÉS VIZSGAMUNKA 

BEMUTATÁSA, DIGITÁLIS PREZENTÁLÁSA 

 A végzős tanulók az utolsó szakmai évfolyam lezárása előtt, a Képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott időpontban, bemutatják projektjüket és vizsgaremeküket 

egy háromtagú bizottság előtt. A portfolió és a vizsgamunka bemutatása, digitális prezentálása 

a vizsgára bocsátás feltétele. A bemutató érdemjeggyel zárul a Szakmai programban 

meghatározott módon (lásd: Szakdolgozat értékelése). 

 


