ISKOLÁNKBAN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK
A tanulók munkáját a tanév során százalékokban értékeljük. A szülők az e-naplón keresztül
tájékozódhatnak gyermekük teljesítményéről a tanév folyamán, a félév végén pedig írásos
tájékoztatót kapnak a félév zárásról.
Az év végi eredmény a teljes tanév során szerzett %-ok átlaga, a Pedagógiai programban, és a
tantervekben megfogalmazott súlyozás figyelembevételével, melyről a tanév végén
BIZONYÍTVÁNYT állítunk ki.
Mind az évközi, mind a félévi, illetve év végi érdemjegyeknek tükrözniük kell a tanuló adott
időszakra vonatkozó teljesítményét. A közoktatás egészéhez való illeszkedés miatt a százalékok
jeggyé történő átváltására az év végén kerül sor.
A TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS VIZSGAKÖTELEZETTSÉGEK
A HELYI VIZSGÁK:
Ø

osztályozó,

Ø

javító,

Ø

különbözeti,

Ø

kisérettségi

Ø

„elő-okj”

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, HAVÍTÓ- ÉS EGYÉB VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSA:
OSZTÁLYOZÓVIZSGA
A tanévvégi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
Ø

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
Ø

Ø

mulasztása miatt nem osztályozható és a tantestület a vizsgát engedélyezte

Ø

ha átvételénél az iskola igazgatója ezt előírja

a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát.
Ø

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.
Ø

A tanuló vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Ø

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

hét.
Ettől eltérő időpont lehet szakmailag indokolt esetben, az igazgató és a tantestület határozata
alapján.
Az osztályozó vizsga a tantárgy jellegétől függően írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli, vizsgából áll.

JAVÍTÓVIZSGA
Javítóvizsgát tehet:
Ø

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.
Ø

Javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított vizsgabizottság előtt tesz a tanuló. Az
osztályzatot a bizottság állapítja meg.
Ø

Ø

A javítóvizsga nem ismételhető.

Ø

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.
Ø

Ø

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.
Ø

Az eredményes felkészülés érdekében a tanuló rendelkezésére lehet bocsátani az adott tantárgy
javító vizsga-témaköreit.
Ø

Ha javítóvizsgát kívánja független bizottság előtt letenni – azt a bizonyítvány átvételét követő
tizenöt napon belül kell kérni.
Ø

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA
Iskolaváltás, a tanuló más iskolából történő átvételekor, szakmaváltáskor az iskola igazgatója
különbözeti vizsgát írhat elő. A döntés egyéni mérlegelés során, a hozott jegyek alapján történik.
A különbözeti vizsgafeladatot mindig az adott szaktanár állítja össze, a vizsgát az iskola
pedagógusaiból alakított vizsgabizottság előtt teszi le a tanuló. Az osztályzatot a bizottság állapítja
meg.

„KISÉRETTSÉGI VIZSGA”
A 12. évfolyam félévzárása előtt a tanulók un. „kisérettségit” vizsgát tesznek et 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.
A 12. évfolyam félévzárása:
A 12. évfolyam félévi eredményeinek számítása az érettségi vizsgatárgyak esetén: az első félév
eredményeinek átlaga, valamint a kisérettségi vizsga eredménye 1/3-2/3 arányban. (Az 1/3 a
kisérettségi eredménye.)
„ELŐ-OKJ”
A 13. évfolyam második félévenek keretin belül „Elő-OKJ” vizsgát tesznek tanulóink. Ez két
részből áll, egy gyakorlati rész, ahol a munkájuk épp aktuális állását kell bemutatniuk, illetve egy
szóbeli részből, ahol a vizsgán szereplő tételekből kell felelniük. Az itt kapott jegy adja a
szaktantárgyi jegy 75%-át az év végi jegyből. (Az összes többi jegy átlaga 25%-ban számít bele a
tantárgy évvégi jegyébe.)
MODULZÁRÓVIZSGA-SZAKMAI VIZSGA,
TEHETŐ FELNŐTTKÉPZÉS ESETÉBEN

A

TANTÁRGYI

MODULOKBÓL

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzésével teljesül az összes modul, egyenértékű a
modulzáró vizsga eredményes letételével.

ÁLLAMI VIZSGÁK
ÉRETTSÉGI VIZSGA
Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói
jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.
Előrehozott érettségi vizsga az egyes vizsgatárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények
teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése
előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga.
Előrehozott érettségi vizsgát abból a vizsgatárgyból tehet a tanuló, amelyeből az ide vonatkozó
jogszabály engedélyezi az előrehozott érettségi vizsgát, valamint, amelyből teljesítette a helyi
tantervben meghatározott követelményeket, és eredményes kis-érettségi vizsgát tett.
A helyi tantervben meghatározott követelményeket a következő esetben teljesítette:
1. idegen nyelv

4 év végi osztályzatot;

Informatika

2 év végi osztályzatot szerzett.

Ha a tanuló nem rendelkezik a kellő számú osztályzattal, osztályozó vizsgát (vizsgákat) kell tennie
a hiányzó évfolyam/évfolyamok követelményéből.

SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti érettségi
vizsgatárgyakból és a szakgimnázium ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló
érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint munkakör betöltésére képesít. Az ágazat szerinti kötelező szakmai
vizsgatárgy teljesítése a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti magasabb követelmények
szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak minősül.
KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA
A szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és megtanult, a szakmai és
vizsgakövetelményben előírt szakmai követelményeknek megfelelő vizsga
A komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai vizsgaszabályzat
rendelkezései szerint kell megtartani.
Aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
valamennyi követelményt, szakképesítést, igazoló bizonyítványt kap.

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 a szaktanár 3 szintet jelöl meg:
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
1.

2.

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

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
3.

A szinteket témakörönként állapítjuk meg. Egy modul feldolgozására meghatározott időn belül a
három szint közül a tanuló képességeinek és motiváltságának megfelelően teljesíthet.
Alapszinten tanulják a tanulók a témakör alapjait, amelyet minden tanulónak tudnia kell,
teljesíteni, ahhoz, hogy sikeres érettségi vizsgát tudjon tenni.
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, a tanár 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.

1.1.1.1

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 9-BEN:

A 9. évfolyamra előírt minimum szint teljesítése.
1.1.1.2

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 10-BEN:

A 9-10. évfolyamra előírt minimum szint teljesítése.
1.1.1.3

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 11-BEN:

A 11. évfolyamra előírt minimum szint teljesítése.
1.1.1.4

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 12-BEN:

A 12. évfolyamra előírt minimum szint teljesítés

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)

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 10. ILLETVE 11. ÉVFOLYAMON:
Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése

A TANULÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA
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 a Szakmai
Vizsgakövetelményben előírt modulokra, tantárgyakra és témakörökre oszlik.
A tanév rendjébe ezeket a következő szabályok figyelembevételével illesztjük bele:
A tanulók munkáját a tanév során százalékosan értékeljük. A tanárok az egyes
tantárgyak/témakörök tekintetében szakmai minimumot éves tanmenetükben rögzítik, a tanév
elején, az első tanórán a tanulók felé kihirdeti azt, az első szülői értekezleten pedig a szülők felé.
Iskolánk nagy figyelmet fordít arra, hogy az itt megszerzett tudást a szakma megszerzése után
valóban használni tudja a tanuló. Így szeretnénk, ha tanulóink elboldogulnának a mai
munkavilágban, például a pályázatok forgatagában. Ezért minden tanulónknak a négy szakmai év
alatt kötelezően indulniuk kell egy szakmába vágó nyílt pályázaton, ez feltétele a szakmai vizsgára
bocsájtásnak. A szakmai kerettantervben meghatározottak szerint dokumentáljuk és vizsgáljuk
ennek teljesítését.
Mind az évközi, mind a félévi, illetve év végi értékelésnek tükröznie kell a tanuló adott időszakra
vonatkozó teljesítményét. Az évvégi zárójegy megállapítása a szaktanár helyi tantervben
meghatározott módon történik.
A minden értékelést dokumentálni kell, a dolgozatok és a gyakorlati munkák archiválásra kerülnek.
Az archiválás időtartama:
- Gyakorlati munkák: folyamatosan, az utolsó év végén egyéni portfoliót lehessen készíteni az
anyagokból. A munkákat a tanulók kötelesek archiválni és a szaktanároknak kell ellenőrizni, 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.
Amennyiben a tanuló nem tett eleget a fenti követelményeknek, valamint nem élt ezek pótlására
felajánlott lehetőségekkel, akkor az adott tantárgyból nem osztályozható, a tantestület határozata
alapján osztályozó vizsgát tehet.
Ø

A szaktanárnak joga, az előre meghirdetett időpontban a pótlásra lehetőséget adni. Amennyiben
a tanuló nem él a felkínált lehetőséggel a megfelelő minősítés bekerül a tanuló értékelő naplójába.
Ø

Ø

A meghirdetés módja: az intézmény faliújságján és az elektronikus ellenőrzőben.

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI:
ØSzóbeli
ØÓrai

felelet: adott témából az osztály előtt beszámolás, kérdések megválaszolása

munka: egy adott órán tanúsított szakmai munkavégzés

ØKiselőadás:
ØTeszt:

otthoni felkészülés után segédanyagokkal támogatott beszámoló

előre megadott kérdések megválaszolása papíron, vagy számítógép segítségével

ØDolgozat:

megadott kifejtendő kérdésekre való válaszadás papíron

ØOtthoni

munka: egy megadott – főképp gyakorlati - feladat otthoni elkészítése

ØJegyzet

és felszerelés ellenőrzése: rendszerezettség, külalak és tartalom is beleszámíthat

ØGyakorlati
ØProjekt
Ø

munka: egy adott gyakorlati feladat, vagy feladatsor megoldása

munka: csoportos munkára kiadott feladatban betöltött szerep

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

ØVerseny,

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

szereplés
ØPrezentációk:

adott modulvizsga részhez kapcsolódó bemutató készítése, amelyet a tanárok
lehetőség szerint beépítik a tanmenetbe
ØSzakmai

gyakorlat: az összefüggő szakmai gyakorlat, amelyet a tanév végén teljesítenek a
tanulók. Értékelése: teljesítette / nem teljesítette
ØSzakdolgozat

tervezés értékelése félévkor: megfelelt/nem felet meg

ØSzakdolgozat

készítés értékelése: a tanév végén egy három tagú bizottság értékeli, az összesített
jegy kerül be a naplóba, illetve a bizonyítványba.
Ø Bármely

módszer alkalmazásánál a %-os értékelésre és a Szakmai ismeretek, készségek, valamint
a módszer-, személyes- és társas kompetenciák megjelenítésére van szükség!
AZ ÉRTÉKELÉSBEN A KÖVETKEZŐ SZABÁLYOKAT KÖVETJÜK:
A szakmai tantárgyakat óraszámtól függően különböző időben záródhatnak. Félévkor, illetve év
végén a szakmai osztályozó értekezleten kerülnek jóváhagyásra.
AZ A TANULÓ OSZTÁLYOZHATÓ AKI:
Øaz

adott tantárgy témaköreinek, komplex feladatainak a tantárgy követelmény-rendszerében
meghatározott százalékából érdemjegyet szerzett.
Øa

szaktanárnak joga, de nem kötelezettsége az előre meghirdetett időpontban a érdemjegyek
pótlásra lehetőséget adni. Amennyiben a tanuló nem él a felkínált lehetőséggel a meglévő
érdemjegyeknek megfelelő minősítés kerül be a digitális naplóba
Øamennyiben

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, a tantestület határozata alapján osztályozó vizsgát tehet.
Øaz

osztályozó vizsga meghirdetésének módja: az intézmény faliújságján és az elektronikus
ellenőrzőben.
ØA

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, három
tagú szakmai bizottság feladata. Az értékelés az adott szakmai tárgy év végi eredményébe bele
számít 1/3-2/3 arányban.
NEM OSZTÁLYOZHATÓ AZ A TANULÓ OSZTÁLYOZHATÓ AKI:
egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladják az „ nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet” - ben foglaltak
szerinti mértéket és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
A tanév végén, illetve első félév végére a legalább elégséges osztályzat elérésének feltételei
bármelyik osztályozott tantárgy esetén:
a tanuló az adott tantárgy témaköreinek, a tantárgy követelményrendszerében meghatározott
százalékából érdemjegyet szerzett.
Ø

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 minisztériumi 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.
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 %.

KIVONAT AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁBÓL
KÉSZÜLT: 2019.08.28

