A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
a) A hétvégi házi feladatok szabályai









A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz
kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a
tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
A projekttel, témahéttel kapcsolatos otthoni írásbeli feladatok elvégzése kötelező,
mely nem lehet megterhelő, és a tanuló érdeklődési körére épüljön.
A tanuló kapjon segítséget arra, hogy az ismereteket milyen módon tudja megszerezni,
az internet hozzáférés biztosított legyen.
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos
(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem
írásbeli házi feladatot;
A feladott kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat együttes mennyisége annyi legyen,
hogy az első-negyedik évfolyamon a következő tanítási napra az összes tantárgyra
vonatkozó felkészülési idő ne haladja meg az egy órát, az ötödik-nyolcadik
évfolyamon pedig az egyes tantárgyakból szóban és írásban elvégzendő feladatok
együttes mennyisége ne haladja meg tantárgyanként átlagosan a harminc percet.
Az első két évfolyamon házi feladatok a bevezető szakasznak megfelelően legyenek
játékosak, illeszkedjenek az életkori sajátosságokhoz, a gyermek számára könnyen
teljesíthetőek legyenek. Ne okozzon nehézséget, külön terhet annak megoldása a
tanuló számára, ugyanakkor feleljen meg a céljának, azaz alkalmas legyen a napi
„ismeretek” ismétlésére, áttekintésére, felidézésére, elmélyítésére. Fontos szempont,
hogy megoldása sikerélményhez juttassa a tanulót, amely motivációt jelent a
későbbiekre nézve. A feladatok könnyen és gyorsan ellenőrizhetőek legyenek, az
ellenőrzés pedig építő jelleggel történjen.
A harmadik - negyedik évfolyamon a kezdő szakasznak megfelelően a házi feladat
adása a tanító hatásköre. Ennek megfelelően legmegfelelőbb, az előrehaladásukat
leginkább szolgáló házi feladatokat kapjanak. Az egyes gyermekeknél a feladatok
mennyisége, típusa, sokrétűsége szolgálhatja a tehetséggondozást, míg más tanulóknál
a sikeres felzárkózást. A feladatok legyenek sokrétűek, érdekesek, alkalmasak
legyenek a napi „ismeretek” ismétlésére, áttekintésére, felidézésére, elmélyítésére.
Hosszabb szünetekre, lehetőség szerint ne adjon házi feladatot a tanító!
Az ötödik és hatodik évfolyamon a házi feladatok szolgálják az alapozó szakasznak
megfelelően az alapismeretek elmélyítését, megszilárdítását, rögzülését, az esetlegesen
hiányzó részek pótlását, bizonyos alapismeretek készség szintre emelését. Törekedni
kell az egyes szaktantárgyak közötti arányos elosztásra. A házi feladatok mindig
kerüljenek ellenőrzésre. Hosszabb szünetekre, - téli szünet, tavaszi szünet, - lehetőség
szerint ne kapjanak házi feladatot a tanulók.

A hetedik-nyolcadik évfolyamon, a házi feladatok elsődleges célja a sokoldalú
képességfejlesztés legyen, differenciált módon. Ezek a feladatok illeszkedjenek a
gyermek egyéni képességeihez, tehetségéhez, fejlődésének üteméhez, segítse a tanult
ismeretek elmélyítését, valamint a felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlődését. A
feladatok segítsék elő az egyéni törekvések megvalósulását. Törekedni kell az egyes
szaktantárgyak közötti arányos elosztásra, az egyes tanulók képességeiknek, értelmi
fejlettségüknek figyelembe vételére.
b) Az iskolai dolgozatok szabályai


A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot
lehet íratni.
 A témazáró dolgozatok íratásának időpontját a tanárnak egy héttel előtte be kell
jelenteni.
 A dolgozatokat két héten belül ki kell javítani, s az érdemjegyeket a tanulók
tudomására kell hozni!
Amennyiben a tanár nem javítja ki két héten belül, akkor a tanuló dönthet, hogy a
dolgozatra kapott érdemjegyet beíratja vagy nem.

