
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

 

házi feladatok 

A tananyag feldolgozásának, az ismeretek gyarapításának, a készségek alakításának és a 

gyakorlásának a tanóra mellett másik fő színtere az otthoni munka, a házi feladat. 

Mindezek miatt a következő alapelveket rögzítjük le a házi feladatok adásával kapcsolatban: 

 tervezett, rendszeres ugyanakkor nem kampányszerű legyen, a tantárgy helyi 

tantervében meghatározott követelmények teljesítését szolgálja, 

 sokoldalú, a tantárgy jellegének megfelelően lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati jellegű, 

 adásával kapcsolatos – a tantárgyra jellemző – követelményeket minden tanárnak a 

tanév elején ismertetnie kell a tanulókkal, 

 adásánál a szaktanárnak konkrét szempontok nyújtásával el kell érnie, hogy a tanulók 

tudják, hogy mit kell megtanulniuk, mit kell gyakorolniuk, vagyis értsék a feladatot, 

erről a tanárnak meg kell győződnie, miként világosnak kell lennie annak is, hogy mi a 

tanulás elvárt alapja: a tanórai vázlat, a tankönyv vagy esetleg más könyv, segédanyag 

stb., 

 ellenőrzése rendszeres, mely történhet: egyénenként, frontálisan, szúrópróbaszerűen, a 

füzetek beszedésével, az anyagból történő feleléssel, tábla előtti gyakorlással stb., az 

ellenőrzés kiterjed az elkészítés tényére és tartalmára is, 

 értékelhető feleletként vagy házi dolgozatként (el nem készítése értelemszerűen kis 

vagy nagy egyes) 

 el kell kerülni a tanulók túlterhelését, ezért mindig az átlagos képességű tanulóhoz kell 

mérni annak nehézségi fokát, mennyiségét stb., 

 elkészítése lehetőleg ne vegyen igénybe tantárgyanként maximum egy óránál több időt, 

amennyiben mégis, akkor azt a szaktanár jelezze az osztályban tanító kollégáknak, 

 szükség van az osztályban tanítók közötti koordinációra, ez elsősorban az 

osztályfőnökök, kollégiumi nevelők segítségével történhet, akik jelzik, ha a tanulók 

túlterhelését tapasztalja (osztályfőnöki óra, szülői értekezlet, kollégium megalapozott, 

kontrollált jelzése alapján) 

 adása, ellenőrzése, koordinálása, a túlterhelés kérdése minden munkaközösségben 

évente legalább egyszer megbeszélés tárgyát képezi, a munkaközösség-vezető 

mindezeket rendszeresen ellenőrzi, a tapasztalatokra beszámolójában kitér  

 ha lehetőség van rá, kapjanak olyan feladatokat is, ahol fel kell használni az 

infokommunikációs technikákat, 

 törekedjünk arra, hogy a tananyag feldolgozásában egyre nagyobb arányban kapjanak 

szerepet az újszerű módszerek: pl. gyűjtőmunka, kiselőadás, prezentáció. 

 

iskolai dolgozatok 

 
A diákokat a témazáró dolgozatok időpontjáról egy héttel a megíratás előtt tájékoztatni kell. 

Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható, ettől eltérő esetben a 

diákönkormányzat-titkár jelezze azt a sorrendben harmadik, témazáró dolgozatot íratni 

szándékozó szaktanárnak. A dolgozatokat 10, a kétórás fogalmazás dolgozatokat 15 

munkanapon belül ki kell javítani és ki kell osztani. Az első félév folyamán íratott dolgozatokat 

a félév értékelése előtt ki kell javítani, az értékelésbe be kell számítani, kivéve, ha a szaktanár 

előre jelzi, hogy a dolgozat a második félévbe fog beszámítani. Amennyiben ez nem így 

történik, az osztálytitkár jelezze azt a szaktanárnak, osztályfőnöknek, munkaközösség-

vezetőnek, igazgatónak. 


