
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait 

Az írásbeli és szóbeli otthoni feladatok elvei és korlátai  

A házi feladatnak igazodnia kell a tanévi követelménykehez és szolgálnia kell a tanóra 

anyagának elmélyítését, valamint begyakorlását. Eredményessége visszajelzést ad a tanuló és a 

pedagógus számára az elsajátítás mértékéről és a továbbhaladás lehetőségéről.  

A házi feladat írásbeli és szóbeli lehet, illetve szorgalmi és hiányosságok pótlását szolgáló 

többletfeladat.  

A tanuló képességeit figyelembe véve a szaktanár élhet a differenciált házi feladat 

lehetőségével. Tanítási szünetek idejére és a hét végére a szokásosnál több feladat nem adható. 

Az otthoni feladatok ellenőrzését, javítását, minden esetben el kell végezni.  

A tanulók az otthoni munkájukhoz a tanulószobán és korrepetáláson kaphatnak szaktanári 

segítséget.  

Az írásbeli házi feladat hiánya büntető feladat elkészítését vonja maga után.  

El nem végzése beszámítható a félév és év végi osztályzat kialakításakor. 

Ellenőrző, pótló, javító dolgozat szabályai  

A tanulót a szorgalmi időszakban az osztályozó értekezletekig (félévi, év végi) megilleti az 

osztályzat javításának lehetősége (a javítási lehetőséget kikényszeríteni, követelni nem lehet, 

megadásáról a szaktanár pedagógiai szempontok alapján dönt). 

Az előre bejelentett írásbeli ellenőrző dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia. Ha a tanuló 

a dolgozatírás napján indokoltan és igazoltan hiányzik, legkorábban a hiányzás megszűnését 

követő második napon 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 kötele megírni, ez 

esetben a feladat nehézségi foka lehet magasabb (a szaktanár döntésétől függ).  

Javító dolgozat íratása a szaktanár belátástól 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, az itt szerzett 

érdemjegy csak javító lehet, javító dolgozattal rontani a tantárgyi átlagot nem lehet.  

Egy tanítási napon kettőnél több ellenőrző dolgozat nem iratható. A szaktanár a témazáró 

dolgozatok időpontját egy héttel korábban köteles közölni a tanulókkal.  


