Közzétételi lista
9.pont
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
1. Házi dolgozatok:
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli feladatok:
A tanulói terhelést figyelembe véve, az egyes tantárgyakból írásbeli házi feladat
adható. Célja az otthoni felkészülés irányítása, gyakorlás. A kijelölt házi feladat
elkészítése, a megadott határidőre minden tanuló számára kötelező. Ellenőrzése
általában a tanár által tanórán történik. A házi feladat és a füzetvezetés
rendszerességének ellenőrzése, értékelése céljából a szaktanár szúrópróbaszerűen
bekérheti a tanulók füzeteit.
Házi dolgozat: Bizonyos tantárgyakból (pl. irodalom) házi dolgozatot ír elő a tanterv.
Az írásos tanulói munkákat a szaktanárnak minden esetben értékelni kell.
2. Iskolai dolgozatok:
Röpdolgozat: Írásbeli felelet. A számonkérés leggyakoribb formája. Ajánlott
részösszefoglalást követően, esetleg havonta íratni, de egy tanórára való felkészülés
ellenőrzésére is alkalmas. Előzetes bejelentése nem kötelező.
Témazáró dolgozat: Egy témakör átfogó összefoglalását követően kerül sor
megíratására.
A tantervek tartalmazzák, mely tantárgyból és hányat kell íratni egy tanévben.
Az egységes követelményrendszer megvalósítása érdekében a munkaközösségek
egyeztetik a témazáró dolgozatok követelményszintjét, feladattípusait.
A szaktanár a témazáró dolgozatok időpontját egy héttel korábban köteles közölni a
tanulókkal. Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg
kell írnia.
Ha a tanuló a dolgozatírás napján indokoltan hiányzik, legkorábban a hiányzás
megszűnését követő héten, a tanár által előírt időpontban, pótló dolgozatot köteles írni
(a dolgozat nehézségi foka azonos az osztály által megírt dolgozattal). Ha a tanuló
neki felróható okból hiányzik az előre bejelentett dolgozatírásról, a pótló dolgozatot a
szaktanár által kitűzött időpontban köteles megírni.
Egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható.
Az írásos tanulói munkák javításának, értékelésének határideje: írásbeli felelet
„röpdolgozat” egy héten belül, témazáró dolgozat két hét.
Javító dolgozat: Íratása a szaktanár belátásától függ, ez csupán lehetőség a tanuló
számára. A javító dolgozat megírásának időpontját, a tantárgyi követelményt a
szaktanár jelöli ki, amiről a dolgozat íróját tájékoztatni köteles. A javító dolgozat
javítási lehetőség, azt itt szerzett érdemjegy csak javító lehet, javító dolgozattal rontani
a tantárgyi átlagon nem lehet.

Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazáró, összefoglaló jellegű teljesítmények
érdemjegyei, a félévi, tanév végi osztályzatok kialakításában nagyobb súllyal esnek latba,
ezeket az osztálynaplóba piros színnel kell beírni.
A szóbeli feleletek és röpdolgozatok jegyeit kék színnel, az egyéb érdemjegyeket (pl. házi
feladat, kiselőadás, óraközi tanórai munka, stb.) ezektől elütő színnel kell beírni.
Az érdemjegyek minimális száma havonként legalább egy, heti egy órás tantárgy esetében
sem lehet egy félévben háromnál kevesebb. (Ezek között súlyozott értékű osztályzatoknak
is kell lenniük.)
Az írásos tanulói teljesítmények (dolgozatok) érdemjegyét kötelező a tanulóval ismertetni.
Nem kerülhet olyan érdemjegy a naplóba, amiről a tanuló nem tud.

