
PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS 
KATOLIKUS ÓVODA, 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 
3170 Szécsény, Magyar u. 13-15. 

Tel.: +36/32-370-951,  Fax:+36/32-370-084 

email: iskola@szecseny.ekif-vac.hu 
 

 

 

7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

A tanítási órákon a pedagógusok egyértelműen meghatározzák az otthoni szóbeli és írásbeli 

feladatokat, melyeket a következő órán ellenőrizhetnek és értékelhetnek. A házi feladat célja, 

hogy a diákok az iskolában szerzett tudásukat az otthoni munka során elmélyítsék. Ezért a 

házi feladatnak mindig szervesen kapcsolódni kell az órán tanultakhoz, illetve előkészíthetik 

a következő órát is. Mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy egy átlagos képességű tanuló 

számára teljesíthető legyen. Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli es írásbeli feladatok 

mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár szabja meg. A házi feladat elkészítéséhez 

olyan útmutatást kell adni, hogy a diák otthon, önállóan is el tudja végezni. Hét végére csak 

annyi házi feladatot lehet adni, amelyet a diák péntek délután el tud végezni, hogy a 

szombat, vasárnap teljesen a pihenést szolgálja. A tanítási szünetek időtartamára nem 

adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli feladatot. 

A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza 

teljes jogkörrel és felelősséggel. Az értékelés és osztályozás az első évfolyamot kivéve a 

hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, 

elégtelen /1/. Egy-egy félév során a tanulónak tantárgyanként háromnál kevesebb 

érdemjegye nem lehet Érdemjegy csak konkrét tanulói teljesítményre adható. Az érdemjegy 

nem lehet a fegyelmezés eszköze. Dolgozatát annak beszedésétől számított 3 héten belül 

kijavítva és értékelve megtekinthesse. Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhető 

három dolgozatnál több megírására. (Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli 

számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi). 

Az írásbeli számonkérés iskolánkban használatos formái: 

 írásbeli felelet/röpdolgozat: Előzetes bejelentés nélkül írathatók az órán. A 

megoldandó feladatok az aznapra feladott tananyaghoz kapcsolódhatnak, esetleg 

ismétlő kérdés is lehet benne. A kidolgozáshoz szükséges idő általában 5-15 perc. 

Érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét. 

 témazáró dolgozat: A témazáró dolgozat egy témakört összefoglaló, átfogó tudást 

mérő dolgozat. Minden esetben összefoglalás előzi meg. A témazáró dolgozatot 

előtte legalább egy héttel be kell jelenteni a diákoknak, hogy legyen idejük az 

eredményes felkészülésre. Témazáró dolgozatból egy napon maximum hármat lehet 

írattatni. Az írásbeli dolgozatokat a tanárnak 15 munkanapon (három hét) belül 

kötelessége kijavítani. A témazáró dolgozatokat egy évig őrizni kell. Fogadóórákon a 

témazárókat a szülők személyesen megtekinthetik. A témazáró pótlásának módjáról 

és időpontjáról a körülményeket mérlegelve a szaktanár dönt. Annak érdekében, 

hogy az értékelés egységes legyen, az egyes munkaközösségek az osztályzás 

megállapításához egységes százalékos rendszert dolgoznak ki, amelyet 

munkatervükben lefektetnek és a tanulókkal is ismertetnek. Amennyiben a 

munkaközösség eltérő módon nem rendelkezik az értékelés az alábbi ajánlás 

figyelembevételével kell, hogy készüljön: 
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90−100% jeles 

 75−89% jó 

 55−74% közepes 

 35−54% elégséges 

   0−34% elégtelen. 

 házi feladat: A házi feladat számon kérhető, piros ponttal, osztályzattal minősíthető.  

 házi dolgozat: Adott téma otthoni önálló kidolgozása, előre meghatározott időpontig. 

 kisérettségi/próbaérettségi: Érettségi témaköröket számon kérő beszámoltatás. 

Időtartama meghaladhatja a 45 perces tanítási keretet, az SzMSz-ben szabályozott 

módon. 

 év végi felmérő. Annak mérése, hogy tanulóink egy tanév vagy egy tanulmányi 

időszak követelményeit hogyan sajátították el.  

 gyűjtőmunka: Előzetesen egyeztetett témában, meghatározott időpontig benyújtva. 
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