
A párkányi Ady Endre Alapiskola pedagógusai által jóváhagyott és  
a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma által  

 2020. április 20-án kiadott útmutatás alapján a 2019/2020-as tanév végén 
tanulóinkat  az alábbi szempontok szerint értékeljük 

 
Alsó tagozat 
 
I. 1. évfolyam 
        Szóbeli értékelés – két nyelven  
II. 2-4. évfolyam 
      A nevelési tantárgyak: testnevelés, zenei nevelés, munkára nevelés, képzőművészeti nevelés,  
      etika, hittan – szóbeli értékelés – abszolválta 
III. A többi tantárgyat érdemjeggyel osztályozzuk, s  a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

-  A gyermek 1. félévben kapott értékelése az alap 
- A 2. félév március 13-ig kapott osztályzatai, valamint a távoktatás ideje alatti aktivitása     

alapján 
             A félévi jegy egy fokozattal javulhat ill. romolhat /amennyiben a tanuló aktívan  
             együttműködött, ill. szubjektív okok miatt ki sem nyitotta a feladatokat, vagy egyáltalán nem  
              tartotta a kapcsolatot a pedagógussal 
IV. Amennyiben a tanulónak maximum 2 tantárgyból az 1. félévben elégtelen osztályzata volt és 
        2020. március 13-ig nem volt jegye, vagy csak elégtelen osztályzatai voltak, a távoktatás ideje 
         alatt szubjektív okokból nem tartotta a kapcsolatot a pedagógussal – ebben az esetben 
        2020. augusztus 31-ig komisszionális vizsgát tehet – ez a magasabb évfolyamba való fellépés 
        Feltétele. 
 
 
 
Felső tagozat 
 
5-9. évfolyam 
I. A nevelési tantárgyak: testnevelés, zenei nevelés, regionális nevelés, képzőművészeti nevelés,  
      etika, hittan , valamint a technika – szóbeli értékelés – abszolválta 
II. A többi tantárgyat érdemjeggyel osztályozzuk, s  a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

- A gyermek 1. félévben kapott értékelése az alap 
-   A 2. félév március 13-ig kapott osztályzatai, valamint a távoktatás ideje alatti aktivitása 

alapján 
A félévi jegy egy fokozattal javulhat ill. romolhat /amennyiben a tanuló aktívan  

               együttműködött, ill. szubjektív okok miatt ki sem nyitotta a feladatokat, vagy egyáltalán nem  
                tartotta a kapcsolatot a pedagógussal 
III. Amennyiben a tanulónak maximum 2 tantárgyból az 1. félévben elégtelen osztályzata volt és 
        2020. március 13-ig nem volt jegye, vagy csak elégtelen osztályzatai voltak ,a távoktatás ideje 
        alatt szubjektív okokból nem tartotta a kapcsolatot a pedagógussal – ebben az esetben 
        2020. augusztus 31-ig komisszionális vizsgát tehet – ez a magasabb évfolyamba való fellépés 
        Feltétele. 
 
 
   


