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A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Az iskolai dolgozatok/számonkérés szabályai  

1. Az év eleji felmérések tájékoztató jellegűek, diagnosztikus jellegük miatt érdemjeggyel nem, csak 

százalékosan értékelhetőek.  

2. A tanév folyamán egy-egy óra anyaga szóbeli vagy írásbeli (röpdolgozat) felelettel számon kérhető.  

3. Nagyobb tematikus egységek lezárása témazáró dolgozattal történik, melyből egy tanítási napon csak 

kettő íratható, előzetes egyeztetés alapján. A témazáró dolgozat érdemjegyét kettős szorzóval számoljuk. 

 4. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulók 

számonkérése az érvényes szakértői véleményben foglaltak alapján történik.  

5. A számonkérés egyéb módjai/lehetőségei: órai egyéni és csoportmunka, szorgalmi feladat, 

gyűjtőmunka, kiselőadás, stb.  
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Az otthoni/hétvégi házi feladatok meghatározásának szabályai  

1. A házi feladatnak a tanulók/egy átlagos képességű tanuló életkori sajátosságainak, terhelhetőségének 

kell megfelelnie.  

2. A tantárgyankénti házi feladat időtartama átlagosan a napi 30 percet ne haladja meg. A hosszabb 

felkészülést/elvégzést igénylő feladatokra hosszabb időt kell biztosítani, melyet a tanító/szaktanár határoz 

meg.  

3. A feladatnak mindig az órai anyaghoz kell kapcsolódnia, pontosan megjelölve az elvégzéséhez 

szükséges paramétereket.  

4. A házi feladatot a következő órán ellenőrizni kell.  

5. A hétvégére, hosszabb szünetekre adott házi feladatok mennyisége tantárgyanként ne haladja meg a 

naponta kijelölt házi feladatok mennyiségét, időtartamát.  

6. Iskolaotthonos osztályokban az elvégzendő „házi feladat”/önálló munka az önálló tanulás kereteibe 

kell, hogy beleférjen. Házi feladat az olvasás gyakorlásának kivételével csak a hétvégére adható fel a 

fentebb meghatározott paraméterek figyelembe vételével.  

7. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulók házi 

feladatainak kijelölése az érvényes szakértői véleményben foglaltak alapján történik. 


