Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

Az első évfolyamba való beiratkozásnál a törvényi előírásokat vesszük figyelembe
/megfelelő életkor, óvodai szakvélemény, egészségügyi alkalmasság/. Az első osztályba az
emelt szintű, sportiskolai testnevelés oktatására jelentkező gyerekek testnevelésből
alkalmassági vizsgálaton, egészségügyi alkalmassági szűrésen, valamint ismerkedő
beszélgetésen vesznek részt.
A szakmai alkalmasságot a testnevelő tanárok, az egészségügyi alkalmasságot az
iskolaorvos, a beszélgetést a tanítók végzik.
A tankötelezettségről a szülő köteles gondoskodni, ennek teljesítése kiterjed a beíratásra és az
iskola rendszeres látogatására is.
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel
fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A
második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelésére a
törvényi előírásoknak megfelelően kerül sor.
1. évfolyamon félévkor és év végén valamint a 2. évfolyam első félévében olyan szöveges értékelést,
minősítést kell kapnia a tanulóknak, amelyik kifejezi, hogy kiválóan, jól vagy csak megfelelt az
elvárásoknak, esetleg felzárkóztatásra szorul. Ez utóbbi esetben a szülők bevonásával értékelni kell a
tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket. Minderről és
arról, hogy milyen segítséget nyújt az iskola, tájékoztatást kell adni.
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába (2.-8.) akkor léphet, ha a tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette, azaz a helyi tantervben meghatározott követelményeket
legalább elégséges szinten teljesítette. (ld.ISKOLAI HONLAPON)
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel
értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A tanuló magatartásának és
szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok
véleményének kikérésével - végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét
rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell
meghatározni. Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú szülőjét értesíteni kell. Az érdemjegy, illetőleg az
osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem
lehet fegyelmezési eszköz. A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az
osztályozó vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

Ha a tanuló a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot
kapott, javítóvizsgát tehet. Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha
a tanuló az osztályozó vizsgáról késett, igazolatlanul távol maradt vagy távozott, illetve az
előírt időpontig nem tette le.
Osztályismétléssel folytatja a tanulmányait az a tanköteles tanuló, aki:




a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel
folytathatja.
a javítóvizsgán valamelyik tárgyból nem felelt meg,
a javítóvizsgán igazolatlanul nem jelent meg.

A tanévtől eltérő ütemű továbbhaladásra az igazgató adhat engedélyt.
A magasabb évfolyamba lépéshez a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie:
 ha az igazgató felmentette a tanórai foglalkozások részvétele alól,
 ha az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a
tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
 egy tanévben 250 óránál többet mulasztott a tanuló,
 egy tantárgy óraszámánál 30%-kal többet mulasztott, emiatt a tanuló
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a
tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület
engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az
osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan
mulasztások száma meghaladja 20 tanórai foglalkozást, és az iskola
eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló mulasztásainak
száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket,
és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie.
 magántanuló volt.
A továbbhaladáshoz szükséges teljesítmény értékelésénél a tanítói és tanári
pedagógiai szabadság érvényesül. Problémás esetben a továbbhaladásról az osztályozó
értekezlet teljes felelősséggel dönt.
Az évfolyam megismétlése nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll.

Nem kell osztályozó vizsgát tennie ennek a tanulónak, akit szakvéleménye alapján a
szülő kérésére az igazgató mentesített az osztályzás alól, vagy a készségtárgyak tanulása alól
egyéni képességei, adottságai, sajátos helyzete alapján.
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