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A tanulási folyamat értékelésére vonatkozó kiegészítés 
(A tantermen kívüli digitális munkarendre vonatkozó és ahhoz kapcsolódó szabályozás és eljárásrend a  

Bajai Eötvös József Általános Iskolában) 

A változtatás jogát fenntartva érvényes: 2020. március 26-tól visszavonásig 

 

 

A Bajai Tankerületi Központ 2020. március 23-i Tanulók értékelése a digitális munkarendben tárgyú 

levelében az alábbiakat fogalmazta meg: 

 

„A tanulók értékelése érdemjeggyel történik kivétel az első évfolyam. A megfelelt, nem megfelelt 

minősítés nem alkalmazható, mivel a tanulók év végi osztályzatának kialakításához szükséges a megfelelő 

számú érdemjegy.” 

 

A 2020. március 18-án elfogadott számonkérésre vonatkozó szabályzatunkat továbbra is hasonló 

szellemben, de a fenntartói iránymutatásnak, a jogszabályi előírásoknak és az intézményi 

dokumentumban rögzítetteknek eleget téve az alábbiak szerint módosítom: 

Továbbra is cél a tanulók aktivitásának szinten tartása, annak esetenkénti ellenőrzése, az elfogadott 

Pedagógiai Programunkban megfogalmazott értékelési rendszernek való megfelelés. Ezek alapján: 

A tanulói teljesítmények értékelése tanév közben, 

- az 1. évfolyamon végig és a 2. évfolyam első félévében: 

 heti 1-2 órás tantárgy esetén félévenként 2-3 alkalommal, 

 heti 3-4 órás tantárgy esetén félévenként 3-4 alkalommal, 

 heti 5 -8 órás tantárgy esetén félévenként 4-5 alkalommal szöveges értékelést, 

- a 2. évfolyam második félévétől a 8. évfolyam végéig 

- heti 1-2 órás tantárgy esetén félévenként 3-4 érdemjegyet, 

- heti 3-4 órás tantárgy esetén félévenként 4-5 érdemjegyet 

- heti 5 -8 órás tantárgy esetén félévenként 6-8 érdemjegyet ad a tárgyat tanító pedagógus 

 

A fentiektől való eltérést a megváltozott munkarend figyelembe vételével az érdemjeggyel történő 

értékelés saját hatáskörben a heti 5-8 órás tantárgy esetén a 2019/2020. tanév II. félévére 4-5-re 

csökkentem. 

 

A 2020. március 16-tól megszerzett érdemjegyek KRÉTA naplóban történő súlyozását 50%-ban 

határozom meg, amely megfelel a „Házi feladat”, a „Házi dolgozat”, az „Órai Munka”, a „Szorgalmi 

feladat” és a „Projektmunka” típusú érdemjegy eddigi súlyozásának. A csökkentett súlyozást azért tartom 

helyesnek, mert az egyes feladatok elvégzésének folyamata nem ellenőrizhető. Hangsúlyt kell, hogy 

kapjon a tanuló aktivitása és a motiváció. Az általa ellenőrzésre visszaküldött feladatok minősítése 

mellett, értékelni szükséges a precizitást, a határidő pontos betartását, a minimális követelménynek való 

megfelelés tényét és az azon felüli szorgalmi feladatok elvégzését. 

 

A fentiekben leírtokon túl nem szabad elfelejteni, hogy az év végi jegy kialakításakor a 2020. március 16-

a előtt iskolai környezetben 6 és fél hónap alatt megszerzett jegyek reálisabban tükrözik a tanulók 

teljesítményét, mint az egyenlőtlen otthoni környezetben. 

 
 
Baja, 2020. március 25. 
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 Radnóti Miklós 

 intézményvezető 


