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Közzétételi lista
12. Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
Házi feladat
A házi feladatok a tanórán feldolgozott ismeretek elmélyítését, gyakorlását, illetve a dolgozatok
előkészítését szolgálják. Elkészítésük kötelező, a szaktanár osztályzatot adhat rájuk. A tanulók
hétvégére is kaphatnak írásbeli házi feladatot, a tanítási szünetek idejére − a szokásos (egyik
óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – azonban nem.
A házi feladatokkal kapcsolatos elvek:
- házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja),
- csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes
- a házi feladatot részben vagy teljesen mindig ellenőrizni kell
- az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a
mulasztás okai szerint
Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését
– a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
Dolgozatírás
Az iskolai beszámoltatás követelményeit a helyi tanterv tartalmazza.
Az iskolai beszámoltatás, számonkérés formái:
- Szóbeli beszámoltatás: órai munka, szóbeli számonkérés, kiselőadás, szóbeli vizsga
- Írásbeli beszámoltatás: otthoni írásbeli feladat, írásbeli felelet, témazáró dolgozat,
gyűjtőmunka, írásbeli vizsga
- Gyakorlati számonkérés: testnevelés, manuális alkotások (rajz, technika), informatika
A tanulók egy tanítási nap folyamán maximum 2 témazáró dolgozat megírására kötelezhető.

Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat a pedagógus 10 napon belül
köteles kijavítani, azt a tanulókkal közösen értékelni.
A pedagógus szükség szerint adjon lehetőséget a tanulónak az érdemjegy javítására!
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a
szaktárgyat tanító nevelők:
Teljesítmény
0-33 %
34-50 %
51-75 %
76-90 %
91-100 %

Érdemjegy
elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

