
A tanulók teljesítményének értékeléséről 
 

Szülőként néha bizony elégedetlenek vagyunk gyermekünk félévi vagy év végi 

bizonyítványával. Van, amikor a gyermek hozzáállásával, máskor pedig külső okokkal 

magyarázzuk a panaszra okot adó osztályzatokat: pl. a tanár nem az átlagnak megfelelően 

adta az osztályzatot, nem volt javítási lehetőség stb. 

A következőkben arról lesz szó, hogyan értékeljük a tanulók teljesítményét az iskolában.   

 

Érdemjegy vagy osztályzat? 
 

A diák évközi tevékenységét: felelet, dolgozat, beszámoló, házi dolgozat,  órai munka stb. 

érdemjeggyel értékeljük. Ezek súlyozott jegyek, ami azt jelenti, hogy értékük eltérő 

mértékben járul hozzá a tantárgyi átlag kialakításához (pl. a témazáró dolgozat 200%-kal, az 

órai munka 50%-kal). A tantárgyi átlag alapján a pedagógus a tanuló féléves munkáját 

osztályzattal értékeli, ez kerül a bizonyítványba. A KRÉTA napló által számított átlag csupán 

ajánlás, tájékozódási pont a pedagógus számára. Vegyünk példának egy tanulót, aki jegyeinek 

átlaga szerint X tantárgyból 4-es és 5-ös között áll. Nincs arra írott szabály, hogy 4,5 átlagtól a 

pedagógusnak meg kell adnia az 5-ös osztályzatot. Mérlegeléskor figyelembe vehet egyéb 

pedagógiai szempontokat is, amelyek a tanuló féléves munkájára jellemzők voltak: pl. 

mennyire volt aktív az órákon, hányszor hiányzott a házi feladata, élt-e a javítási 

lehetőségekkel, végzett-e szorgalmi munkát stb. Ezek a jeggyel nem értékelt összetevők is 

számítanak, amikor eldöntjük, hogy a tanuló osztályzatát lefelé vagy felfelé kerekítjük. Egy 

biztos: a szélső értékeket nem lehet átlépni, azaz 3,72 átlagra nem lehet ötös osztályzatot 

kapni, de kettest sem. 

 

Mennyi jegy kell az osztályzathoz? 
 

Gyermekünk órarendjében látjuk, hogy bizonyos tantárgyakból többször is van óra, míg más 

tárgyak csak egyszer van egy héten. Az alacsonyabb óraszámú tárgyakból ritkábban adódik 

alkalom a diák teljesítményének értékelésére. Az osztályzat megbízható kialakításához 

elegendő jegyet kell szereznie a tanulónak. A minimum tantárgyanként a heti óraszám+1 

érdemjegy. Ez azt jelenti, hogy például adott évfolyamon heti 2 énekóra van, tehát a 

osztályzathoz a félév során 2+1, azaz minimum 3 jegyet kell szereznie a tanulónak. 

 



Milyen előírások alapján osztályoznak a pedagógusok? 

Alapelvek 

A magatartás, szorgalom és tanulmányi előmenetel értékelésének alapjait a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. §-a  írja le. 

A legfontosabb elvek a törvényből: 

 A tantárgyi értékelést a pedagógus végzi. 

 A magatartást és szorgalmat az osztályfőnök értékeli, minősíti az osztályban tanító 

pedagógusok véleményének kikérésével. 

 A félévi és év végi osztályzatot az évközi érdemjegyek határozzák meg. 

 Érdemjegy és osztályzat nem lehet fegyelmezési eszköz. (A magatartás külön értékelendő. A 

diák órai magatartása nem számítható be az osztályzatba. ) 

A nevelőtestület szerepe az értékeléseknél 

Az  Nkt. 54.§ (5) alapján a magasabb évfolyamba lépésről a nevelőtestület dönt, ezért a tanév 

végén mindenképpen lennie kell osztályozó értekezletnek. (Általános iskolában félévkor is 

tartunk osztályozó értekezletet.) Az alább jelzett szakasz azt is megerősíti, hogy a 

pedagógus/osztályfőnök értékel. Az  Nkt. 54.§ (6) alapján a nevelőtestület bizonyos feltételek 

fennállása esetén módosíthatja az osztályzatot: 

1. Csak a tanuló javára teheti ezt meg, tehát nem ronthat az értékelésen.  

2. Csak akkor teheti meg, ha az osztályzat jelentős mértékben eltér a tanév közben adott 

érdemjegyek átlagától, és erre a pedagógus nem tud elfogadható magyarázatot adni. (pl. nem 

tudja érdemben indokolni, hogy 3,75-ös átlagra miért akar hármas osztályzatot adni.) 

Pedagógiai program szerepe 

Az eltérő értékeléseket minden esetben a pedagógiai programban kell meghatározni. A 

program kötelező tartalmi elemeit a A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7.§ (1)  bekezdése 

sorolja fel. Ennek bi) pontja szerint a pedagógiai program meghatározza „a tanuló tanulmányi 

munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját, 

diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, valamint a magatartás és szorgalom 

minősítésének elveit.” Vagyis ha nem alkalmaz a törvénytől eltérő értékelést, akkor nem 



szükséges felsorolni, hogy milyen minősítéseket ad az iskola, hanem azt, hogy milyen 

szempontok szerint történik az értékelés.  

A törvény szerint a szülő nem befolyásolhatja az értékelést, az értékelés miatt csak akkor 

indíthat eljárást, ha az jogszabályt sért, vagy a pedagógiai programnak nem megfelelően 

történt, vagyis olyasmire kapott jegyet a gyerek, amit a pedagógiai program szerint nem is 

kellene tudnia, vagy a pedagógiai programban leírt elveket nem tartották be az értékelés 

során. 

A mulasztások szerepe  

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (7)-(8) alapján, ha a mulasztások mértéke egy 

tanítási évben (igazolt és igazolatlan együtt) az alapfokú nevelés-oktatás és a középfokú 

nevelés-oktatás szakaszában meghaladja a 250 órát, vagy egy adott tantárgy esetén a tanítási 

órák 30%-át, akkor: 

 Amennyiben a tanulónak van elég érdemjegye, a szaktanár lezárhatja.  

 Ha nincs, a nevelőtestület dönti el, hogy a diák tehet-e osztályozó vizsgát és ennek alapján 

kerül megállapításra az év végi osztályzata. 

 Ha nem tehet osztályozó vizsgát  (ilyen döntés feltétele, hogy a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást és az iskola eleget tett 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (3) bekezdésben meghatározott értesítési 

kötelezettségének), akkor tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

 

A féléves értékelés értesítő jellegű, ebből tájékozódhat a diák (és a szülő), hogy mely 

tantárgyakból lehet elégedett eddigi teljesítményével és mi az, amiből még javítania kell. Az 

év végi osztályzatba a tanév során szerzett összes érdemjegy (az 1. féléviek is!) beszámítandó.  

         

Baldaváriné Juhász Éva 

      intézményvezető 
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