A nyelvi munkaközösség egységes értékelési rendszere

•

Az iskolai értékekésben a Közoktatási törvény 70. §-ában meghatározott
érdemjegyeket alkalmazzuk. Értékelő szimbólumokat minden pedagógus szabadon
alkalmazhat a módszertani szabadság jegyében.

•

Taneszközök: az idegen nyelvi órákra a tanuló köteles magával hozni a mindenkori
nyelvtanára által megjelölt taneszközöket (pl.: tankönyv, munkafüzet, szótárfüzet,
fénymásolatok stb.) és az ellenőrző könyvét.

•

A minimális érdemjegyek száma havonta kettő. A szóbeli és írásbeli mérés arányát a
tananyag függvényében minden szaktanár önállóan dönti el.

•

Az adott érdemjegyek rendszere és jelölésük:
1. Témazáró dolgozat: piros
2. Szóbeli és írásbeli felelet: kék
3. Öt plusz = kék 5 (pl.aktív órai munka, házi feladat)
4. Öt mínusz = kék 1 (házi feladat és a mindenkori szaktanár által megjelölt
taneszközök hiánya)

•

Az írásbeli munkát százalékos értékeléssel minősítjük. A százalékos értékelést a
következőképpen váltjuk át érdemjegyre:

4-12. évfolyamon egységesen:
0-39%

elégtelen

40-59%

elégséges

60-74%

közepes

75-89%

jó

90-100%

jeles

•

Egy- egy tananyag lezárásakor témazáró felmérést írnak a tanulók. A témazáró
dolgozat jegye kétszeres értékű a tantárgyi átlag számításakor. Hiányzás esetén a
tanuló köteles tanórán kívül pót-témazárót írni, előzetes szaktanári egyeztetés
alapján. Minden szaktanár köteles a témazáró dolgozat írását egy héttel előbb a
tanulók felé jelezni, a dolgozat témáját írásban ismertetni, előzőleg összefoglalógyakorló órát beiktatni, ill. a javítást az iskola házirendje szerint elvégezni. A témazáró
dolgozatot a szülő megtekintheti a hivatalos fogadóórákon, ill. a szaktanárral történő
előzetes egyeztetés alapján, az egyéni fogadóóráján.

•

Minden szaktanárnak jogában áll minden tanítási órán írásban és/vagy szóban – a
házi feladatokat is – számon kérni, és azt érdemjeggyel értékelni.

•

Rendszeres füzetellenőrzés: minden tanuló füzeteinek küllemét és tartalmát
alkalmanként érdemjeggyel értékelhetjük.

•

A nyelvi versenyek értékelése:
1. Iskolai forduló: minden továbbjutó tanuló kék színű szaktárgyi 5-ös
érdemjegyet kap.
2. Területi forduló: az eredményes versenyző piros színű szaktárgyi 5-ös
érdemjegyet és szaktanári dicséretet kap.
3. Országos forduló: az eredményes versenyző igazgatói dicséretet kap.

•

A közoktatási törvény 71. §-ának (1) bekezdéséből törlésre került az idegen nyelvi
oktatás első évére vonatkozó értékelési szabály is. A továbbiakban visszatérünk a
hagyományos érdemjeggyel történő értékelésre. /Ktv. 70. § (2)/.

•

Negyedik osztály végén a tantervi követelményeknek megfelelően felmérést íratunk,
mely alapja az ötödik osztályos csoportbeosztásnak.

Szentendre, 2017. 09. 01.
Nyelvi munkaközösség

