A hétvégi házi feladat, az iskolai dolgozatok szabályai
a Házirend alapján
1. A házi feladatok jellege alapvetően ötféle: írásbeli, szóbeli, gyűjtő-kutató, gyakorlati, kötelező
olvasmány.
2. Házi feladatot általában minden órán kapnak a tanulók. A különböző tantárgyakra más-más
jellegű házi feladat jellemző.
3. A feladatoknak mindig igazodniuk kell a tanított tananyaghoz, nem haladhatják meg a tanórán
megszerzett ismereteket és gyakorlatot. A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladatok mennyiségnehézség aránya olyan legyen, hogy az elkészítéshez szükséges idő átlagos képességű tanuló
esetében ne lépje túl:
• 1-3. osztály esetén összesen a kb. 45-60 percet;
• 4. osztály esetén összesen a kb. 60-90 percet;
• felső tagozatban a kb. 30 percet tantárgyanként; kivéve a témazáró dolgozatokra
való felkészülést.
• gimnáziumban a kb. 45 percet tantárgyanként, kivéve a témazáró dolgozatokra való
felkészülést.
4. A szünetekre, hétvégékre feladott szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége nem lehet több
mint általában a tanév során. Hosszabb tanítási szünetek esetén sem terhelhetők a diákok
nagyobb mennyiségű házi feladattal, mint szorgalmi időszakban egyik óráról a másikra.
Kivételt képeznek a 12. évfolyam tanulóinak a tanítási szünetekre feladott érettségi tételek,
amelyek száma nem haladhatja meg tantárgyanként az ötöt.
5. A házi feladat, mint a tanulmányi munka fontos része, minősíthető különböző érdemjeggyel, ha
ezt a pedagógus előre jelezte a tanulóknak. Ilyen esetekben az el nem készített házi feladat,
elégtelen érdemjegyet is vonhat maga után. A nem osztályozandó házi feladat el nem készítése
következményekkel jár
6. Ha a tanuló(k)nak a tanítási napot megelőző napon iskolai vagy iskolai jellegű kötelező
elfoglaltsága volt a tanrendi foglalkozások kivételével, amely tovább tartott 16 óránál, akkor
nem kérhető rajta számon a házi feladat – kivéve a heti egy órás tantárgy esetében -, de a
következő tanórán annak pótlása igen.

7. Az iskolai beszámoltatások módjai (tantárgyaktól függően): Szóbeli felelet; írásbeli felelet;
röpdolgozat; témazáró dolgozat; meghatározott gyakorlati tevékenység bemutatása.
8. A pedagógus nem köteles előzetesen bejelenteni a szóbeli, az írásbeli felelet és a röpdolgozat
időpontját, mivel ezek a rendszeres tanulás ellenőrzését is szolgálják. A tanulók egyenletes
terhelése érdekében egy tanítási napon legfeljebb két tantárgyból íratható témazáró dolgozat,
amelynek időpontját a szaktanár köteles egy héttel előtte bejelenteni. A dolgozatokat 10
munkanapon belül kijavítva és értékelve meg kell mutatni a tanulóknak. A 10 munkanapot csak
indokolt esetben (betegség, hivatalos távollét, az igazgatóság által kiadott más irányú
elfoglaltság, stb.) lehet túllépni. Ha a pedagógus a határidőig nem adja ki a dolgozatokat, akkor
a tanuló dönthet az érdemjegy elfogadásáról. Amennyiben a tanuló nem fogadja el az
érdemjegyet, akkor témazáró dolgozat esetén újra megíratható vele a dolgozat, de legkorábban
csak azon a tanítási napon, amikor az adott tantárgyból a következő órája lesz. Ha a tanuló
igazoltan hiányzik a témazáró dolgozat megírásakor, akkor a tanulóval történt egyeztetés
alapján történik a téma számonkérése, egyéb esetben pótoltatható vele az első adandó
alkalommal, amikor az adott tantárgy óráján megjelenik. Ha a tanuló egy hetet hiányzik, akkor
legkorábban csak azon a tanítási napon feleltethető, amikor az adott tantárgyból a második órája
lesz. Ha a tanuló két hetet hiányzik, akkor legkorábban csak azon a napon feletethető, amikor
az adott tantárgyból a harmadik órája lesz. Tartósabb hiányzás esetén, valamint a heti egy órás
tantárgyakról való hiányzás esetében a számonkérés a tanulóval történt egyeztetés alapján
történik.
9. A szorgalmi idő befejezése előtt egy héttel már nem íratható témazáró dolgozat.
10. Szaktárgyi jeggyel értékelhető a házi feladat, az órai munka, a szorgalmi feladatok elkészítése,
a gyűjtőmunka, a füzetben, illetve munkafüzetben elvégzett feladatok, valamint felső tagozaton
és a gimnáziumban házi dolgozat, kiselőadás és projekt készítése.

