A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A beszámoltatás formái és a tanórán kívüli felkészülés elvei
A szaktanárok változatos szóbeli, írásbeli és gyakorlati módszerekkel mérhetik a tanulók
tudását. A tanárnak törekednie kell arra, hogy a tanuló tudását szóbeli felelet formájában is
számon kérje a beszédkészség és a kommunikációs képesség javítása érdekében. Az értékelés
szöveges értékeléssel, vagy 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik. A tanulók érdemjegyeit a
tanárok naplóban vezetik. Az egyes tantárgyakból minimumkövetelmény, hogy – a
készségtárgyak kivételével – félévenként legalább annyi érdemjegyük legyen a tanulóknak,
mint a heti óraszám + 1.
A tanuló érdemjegyet kaphat
- szóbeli feleletre (lehet részletes számadás és összefoglaló, tételszerű),
- írásbeli munkára (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró nagydolgozat),
önálló kiselőadásra,
- óraközi, tanórai munkára,
- tantárgyi tanulmányi versenyen való eredményes részvételre,
- hosszabb projekt esetén a projektben való teljesítésre.
Az írásbeli dolgozatok típusai
a) Röpdolgozat:
- írásbeli felelet,
- legfeljebb 20 perces időtartamú,
- kisebb témából íratható,
- a tanítás folyamatának az ellenőrzésére szolgál,
- bejelentés nélkül is íratható.
b) Témazáró dolgozat:
- 45 perces
- összefoglalás és rendszerezés után íratható,
- időpontját egy héttel előbb be kell jelenteni.
c) Minta vizsga dolgozat:
- minta írásbeli dolgozatok alapján kell összeállítani
- időpontját két héttel előtte be kell jelenteni.
Az íratható témazárók száma
Írásbeli témazáró- vagy nagydolgozatot naponta maximum kettőt lehet íratni a tanulókkal,
előzetes bejelentés (és a naplóban való jelölés) után. Az előzetes bejelentésre azért is szükség
van, mert az osztály csak annak ismeretében kérheti a dolgozat áthelyezését, ha a bejelentett
dolgozatok száma már elérte a kettőt. A témazáró dolgozatok előtt összefoglaló,
rendszerezőórát kell tartani, a tudás elmélyítése és a problémák felderítése, megbeszélése
céljából. A témazáró és nagydolgozat eredményét nem két jegynek vesszük, hanem súlyozott
jegynek tekintjük, vagyis a végsőosztályzat kialakításában, a kerekítésnél döntőszerepe van.
Egy írásbeli felelet (röpdolgozat) nem minősülhet témazáró dolgozatnak.
Javítási határidő
A témazáró dolgozatok és a nagydolgozatok kijavításának határideje 10 tanítási nap, s a
szaktanároknak egy évig kell megőrizniük őket.

2.7 Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai
- A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra
szorgalmi feladatot javasolhatunk.
- Otthoni kidolgozásra kiadott feladatokkal segíthetjük az osztályozó vizsgára
készülőket.
- Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes
ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

