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Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
Az otthoni felkészülés legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás, készség- és képességfejlesztés, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása, alkalmazása, bővítése.






Legyenek differenciáltak a házi feladatok, melyek figyelembe veszik a tanulók egyéni
képességeit.
A házi feladatokat úgy adjuk, hogy az átlagos képességű tanuló esetén a tanulási idő ne
haladja meg:
1-2. osztályban: a napi egy órát,
3-4.osztályban: a napi másfélórát,
5-6. osztályban: a napi másfél órát,
7-8. osztályban: a napi két órát.
Írásbeli házi feladatot rendszeresen adunk magyar nyelv és irodalom, matematika,
idegen nyelv, német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyakból, szükség szerint a
többi tárgyból is.
Hétvégére, tanítási szünetekre adott házi feladatok mennyisége ne haladja meg a
szokásos mértéket.
A feladatok elvégzését rendszeresen, minőségét alkalmanként ellenőrizzük.

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek
számonkérésének rendje
A tanulók tanítási órákon szóban, írásban és gyakorlati feladatok megoldásával is
beszámoltathatók, feleltethetők. A tanuló az ismereteiről számot adhat órai munka,
csoportmunka, csoportosan elvégzett feladatmegoldása során is.
Szóbeli feleletek formái lehetnek:
 önálló felelet az órára feladott tananyagból,
 kérdések alapján,
 témakörök szerint, stb.
Gyakorlati beszámoltatás lehet:
 készségtárgyak esetén,
 adott gyakorlati feladat órai, otthoni elvégzése, egyéni vagy csoportos formában
(pl.kísérlet, alkotás elkészítése).
Az írásbeli beszámoltatás formái:
 Írásbeli felelet
 Témazáró dolgozat
Írásbeli felelet előzetes bejelentés nélkül minden órán írathat a tanár egyes tanulókkal, vagy
azegész osztállyal. Az írásbeli felelet témája az aznapi órára feladott tananyag.
Témazáró dolgozatnagyobb tananyagot felölelő dolgozat. Időpontját megírása előtt legalább
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egy héttel korábban közölni kell a tanulókkal. Az előre bejelentett írásbeli témazáró
dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia. Ha a tanuló a dolgozatírás napján indokoltan és
igazoltan hiányzik a hiányzás megszűnését követő tanítási órán pótló dolgozatot köteles írni.
Javítási határidő
Az írásos tanulói munkák javításának határideje témazáró dolgozatnál két hét, röpdolgozatnál
egy hét.
Az írásbeli beszámoltatás súlya
A témazáró összefoglaló jellegű teljesítmények nagyobb súllyal esnek latba. Egy napon
legfeljebb két tárgyból írathatunk témazáró dolgozatot.
A témazáró dolgozat értékelése az alábbiak szerint történik:
90% - 100% jeles
75% - 89% jó
50% - 74% közepes
30% - 49% elégséges
0% - 29% elégtelen
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