Iskolai dolgozatok szabályai
Legyen tervszerű, és folyamatos.


Témazáró dolgozat írása előtt minimum 1 héttel tájékoztatni kell a tanulókat.



Egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat íratható.



A felmérő dolgozatok megírására lehetőleg ne az utolsó órában kerüljön sor.



A heti 1-2 órás tantárgyaknál a tanulók félévente 3-4 érdemjeggyel rendelkezzenek.



A írásbeli és szóbeli feleletek aránya lehetőség szerint kiegyensúlyozott legyen.



A helyi tantervben meghatározott számú felmérő dolgozat az egyes tantárgyak esetében
kötelezően megírandó



(magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek pl. évi 2)

A témaegységenkénti felmérések valamint az írásbeli feleletek számát a pedagógus dönti
el.



Az írásbeli munkák kiosztásának, javításának határidejét az iskola házirendje rögzíti.



Az egyéni pontozási rendszerét a pedagógusok minden év első szülői értekezletén közlik
a szülőkkel, ill. az első tanítási napon a tanulókkal.



Csak megtanított és begyakorlott anyag kérhető számon a diáktól.



A kijavított írásbeli munkát mindig értékeli a pedagógus, a típushibák kijavítása nem
marad el.



Az iskolai dolgozatok, témazárók, feladatlapok, feleletek, gyakorlati tevékenység, munkák
stb. érdemjegyét a szaktanár az osztálynaplóba való bejegyzéssel egyidejűleg az
ellenőrzőkönyvbe is beírja.

A tanuló teljesítményének számonkérési formái:
Szóbeli: összefüggő felelet, beszélgetés, kiesőadás, szituációs vagy dramatizált játék, órai
aktivitás, projekt munka bemutatása, vitakészség,
Írásbeli: teszt, feladatlap, fogalmazás, írásbeli felelet, témazáró felmérés, reprezentatív
felmérés
Önálló szorgalmi munka: kutató munka, önként vállalt elméleti versenyek
Gyakorlati: munkadarab, éneklés, rajz, gyűjtőmunka, sportteljesítmény, versenyeredmények

Az értékelés módszerei, az értékelés dokumentálása:
-

szóbeli értékelés / dicséret, kritika /

-

szöveges értékelés / az elvégzett munka rövid véleményezése, javítása útmutatás céljából/

-

1-5 érdemjegy

-

megerősítés (pld: piros pont, csillag, dicséret, jutalom, gesztus stb.)

-

feddés (pld: negatív nyilatkozat, büntetés, fekete pont, stb. )

Az érdemjegyek nem egyenértékűek!
Megkülönböztető színekkel jelöljük:
kék/fekete = feleletek, munkák, mérések, tesztek eredményeinek jelölésére
zöld = gyűjtőmunkák, házi dolgozatok, szorgalmi feladatok, füzetek rendje, órai munka
piros =

kétszeres súlyú jegyek, témazárók, félévi, év végi dolgozatok, évfolyamszintű

felmérések évfolyamszintű tanulmányi versenyeken eléret eredmények.
A témazáró felmérések egységes megítélése érdekében az alábbi szempontokat javasoljuk:
1-4 .oszt.:matematika, magyar nyelv és
irodalom, környezetismeret, idegen nyelv,
informatika
90-100 %
75-89 %
56-74 %
40-55 %
0-39 %

5-8.oszt.:matematika,
földrajz, biológia
91-100 %
71-90 %
51-70 %
31-50 %
0-30 %

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

fizika,

kémia, 5-8.osz.: magyar nyelv és irodalom,
történelem, idegen nyelv
jeles (5)
91-100 % jeles (5)
jó (4)
80-90 % jó (4)
közepes (3)
60-79 % közepes (3)
elégséges (2)
40-59 % elégséges (2)
elégtelen (1)
0-39 % elégtelen (1)

A témazáró dolgozatok értékelésénél az egyéni fejlődés árnyaltabb tükröződése miatt az
értékelő jegy mellett a %-os eredményt is fel kell a munkákon tüntetni!

Az írásbeli munkák megőrzésének ideje:

-

Írásbeli feleleteket nem őriz meg az iskola, ill. a szaktanár.

-

Nagydolgozatokat, ill. évfolyamszintű felméréseket 2 évig őrzi a nevelő.

-

A külső mérések eredményeit 5 évig őrzi az intézmény.

