A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG EGYSÉGES ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
OSZTÁLYZATOK:
- a minimális osztályzatok száma félévenként a tantárgy heti óraszáma + 1 /ebből
lehetőleg egy szóbeli számonkérésre kapott/
- százalékos átváltás az írásbeli munkák érdemjegyeihez:
100 – 90% jeles
89 – 75% jó
74 – 61% közepes
60 – 50% elégséges
49 - 0% elégtelen
- A jegylezárás szempontjai:
- A különböző beszámoltatási formákra kapott érdemjegyek az átlagszámításnál
egyenértékűek, kivételt képeznek a témazáró jegyek, amelyek az átlagszámításnál
duplán érnek.
- A félévi, tanév végi osztályzatok kialakításánál az érdemjegyek átlagán kívül
más szempontokat is figyelembe veszünk: - témazárók eredménye
- órai aktivitás
- házi feladatok elkészítése
- szorgalmi feladatok
-fejlődő vagy romló tendenciák
- Pontok alkalmazása:
+ pont: órai munka, kisebb szorgalmi feladatok, pontosan megoldott házi feladatok
(adható) - 5 + pont = jeles
- pont: órai munka, hibásan megoldott órai feladatok, házi feladat és felszerelés
hiánya (a kötelező felszerelésről az adott szaktanár szeptemberben tájékoztatja a
tanulókat.)
5 – pont = elégtelen
- A magyar fogalmazások és esszék tartalmi jegyei mellé nyelvi ( helyesírás, stilisztika)
osztályzatot is kapnak a tanulók.
- Az osztályzatok beírása az ellenőrzőbe a tanuló kötelessége, majd a tanárnak aláírásra
bemutatja.
A HÁZI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE
- A házi feladat értékelhető és osztályozható.
- Őszi, téli, tavaszi nyári szünetre nem adható sem írásbeli, sem szóbeli házi feladat
(kivéve házi olvasmányok)
- A fent sorolt hosszú szünetek utáni első napon nincs számonkérés.
A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI
Szóbeli beszámoltatás: Szóbeli felelet, kiselőadás (előre kiadott téma alapján), szöveges
beszámoló (önálló kutatómunka), könyvismertetés, csoportos előadások és bemutatók,
ismétlő, rendszerező, gondolkodtató órai kérdések
Írásbeli beszámoltatás: évfolyamdolgozatok, témazáró dolgozatok, tesztek, írásbeli feleletek
(az előző óra anyagából), házi dolgozatok, önálló kutatómunka, alkotó tevékenység, házi
feladat
TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT
- A témazáró dolgozat időpontját a szaktanár köteles egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenteni
- A témazáró írását összefoglaló óra előzi meg, amikor a szaktanár előzetesen ismerteti a
dolgozat témaköreit, a követelményeket, az értékelés szempontjait.

-

A témazáró jegye duplán számít az átlagszámításnál.
A kijavított dolgozatokat a diákok a Házirendben foglaltak szerint tíz munkanapon belül kell,
hogy visszakapják.
A témazáró dolgozatot a szülők megtekinthetik a hivatalos fogadó órákon.
A tanuló hiányzása esetén a pótdolgozat megírása kötelező a szaktanár és a diák közös
megegyezésével megállapított időpontban.
Ha a tanuló csak a dolgozatírás órájáról hiányzik, nem szükséges az egyeztetés.
Nem megfelelő szinten sikerült dolgozat esetén lehetőség adható ugyanabból a témából
javító dolgozat írására.

VERSENYEK JUTALMAZÁSA
- iskolai háziversenyek – szaktárgyi ötös
- városi, területi, megyei versenyek – szaktárgyi ötös, szaktanári dicséret
- országos versenyek – szaktanári ötös, igazgatói dicséret
MODULOK ÉRTÉKELÉSE
- a modulokról való hiányzásokra is a Házirendben foglaltak érvényesek
- a modulokat szövegesen értékeljük ( részt vett, megfelelt, jól megfelelt)
- a tantárgyi követelményeket nem teljesítők félévkor és tanév végén beszámoltatásra
kötelezhetőek

