
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai 
dolgozatok szabályai  
 
 
Az alábbiakban idézzük Pedagógiai programunk ide vonatkozó részeit:  
 
„10.1.2. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli feladatok  
Hétvégére nem adható fel több házi feladat, mint az egyik napról a másikra 
szokásosan feladott feladatmennyiség.  
Nyári szünetre nem lehet kötelező házi feladatot feladni, kivételt képeznek a kötelező 
irodalmi olvasmányok.  
A házi feladat feladásakor a tanár köteles tekintettel lenni a tanuló iskolai 
kötelezettségeinek teljes körére. Biztosítani kell a napi pihenő- és kikapcsolódási 
időt.  
Az időigényesebb feladatokat hosszabb határidővel és a tanuló egyéb leterhelését 
figyelembe véve kell kiadni.”  
 
„10.1.2.1. Értékelési alapelveink az alábbiak: A pedagógiai folyamat értékelési 
gyakorlatában, az osztálynaplóban tanulónként minimálisan, kéthavonta annyi 
osztályzat rögzítése szükséges, amennyi a kérdéses tantárgy heti óraszáma, de 
havonta legalább 1 érdemjegyet kell adni, heti egy órás tantárgynál hathetente 1 
jegyet. Év végén a teljes tanévre vonatkozó osztályzatokat vesszük figyelembe. A 
nagydolgozatokat, témazáró, szintfelmérő dolgozatokat előre bejelentjük, s az 
osztályok terhelését arányossá tesszük úgy, hogy naponta 2 témazáró dolgozatot 
lehet csak íratni, s azok idejét a szaktanárok a tanári szobában elhelyezett 
időtáblázatban előre bejegyzik. 
 
 
10.1.2.2. Az 5 fokú osztályozás ajánlott követelményei írásbeli feladatoknál: 
 

100% 91% jeles (%) 

90% 76% jó (4) 

75% 51% közepes (3) 

50% 37% elégséges (2) 

36% 0% elégtelen (1) 

 
 
Megjegyzés: az ajánlott skálától az egyes tantárgyaknál munkaközösségi egyeztetés 
(illetve a szakmai vizsgáknál a javítókulcs által előírt %-ok) alapján lehet eltérni. A 
tesztfeladatoknál a követelmények szigoríthatók.”  
 
 



10.1.2.4. Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai és 
súlya 
 
Felelet, röpdolgozat.  Bármikor.  Egyszeres.  

 
Témazáró dolgozat.  Minimum 1 héttel előbb 

be kell jelenteni. Napi 2 
témazáró íratható.  

Több típusú feladatból 
állhat, több érdemjegy is 
adható rá. 
 
  

Évfolyamfelmérő, 
szintfelmérő.  

Minimum 2 héttel előbb 
be kell jelenteni. Napi 1 
íratható. Szakmai 
komplex tantárgyak 
kivételével hetente 
maximum 2 íratható.  

Feladatrészektől függően 
több érdemjegy is adható 
rá.  
 
 
 
 

„Kisérettségi” vizsga.  Minimum 3 héttel előbb 
be kell jelenteni.  

Kétszeres súlyú.  

 
10.1.2.5. Írásbeli dolgozatok javítási rendje  
 
Az írásbeli dolgozatokat a megíratást követően 2 héten belül ki kell javítani. 
Rendkívüli esetben a területileg illetékes igazgatóhelyettes engedélyével el lehet 
térni ettől. Kivételt képez, ha betegség, illetve rendkívüli esemény miatt nem lehet a 
határidőket tartani. 


