
A házi feladatok és írásbeli dolgozatok szabályai 

Részlet az intézmény Pedagógiai Programjából: 

5.3. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya 

• A kötelező érettségi tárgyakból évente legalább annyi nagydolgozatot kell íratni, mint a 

helyi tantervben meghatározott heti alapóraszám, de ez nem lehet kevesebb 2-nél. A 

többi tárgyból is (kivéve a készségtárgyakat) félévente legalább egy nagydolgozatot kell 

íratni. 

• A dolgozatok érdemjegyét kötelező a tanulóval ismertetni, a kijavított dolgozatokat 

megmutatni. 

• A nagydolgozatokat a szaktanár köteles az év végéig megőrizni. Amennyiben a szülő 

kéri, az iskolában őrzött dolgozatokat - a szaktanárral előzetesen egyeztetett időpontban 

– megtekintheti. 

• Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia. Ha a 

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

megszűnését követő második tanórán pótló dolgozatot köteles írni. 

• Javító dolgozat íratása a szaktanár belátásától függ, ez csupán lehetőség a tanuló 

számára. Ugyancsak a szaktanár dönti el, hogy az eredeti jegyet továbbra is beszámítja-

e. Ezzel kapcsolatos álláspontját év elején közli a diákokkal. A javító dolgozat 

megírásának időpontját, a tantárgyi követelményt, a szaktanár jelöli ki, amiről a 

dolgozat íróját tájékoztatni köteles. 

• Egy tanítási napon 2 előre bejelentett nagydolgozat íratható. A megírt dolgozatot 15 

munkanapon belül ki kell javítani. A témazáró dolgozat jegye kétszeres súllyal szerepel. 

5.4. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok (házi feladat) 

meghatározásának elvei, korlátai 

• A házi feladat célja az órán tanult új ismeretek megszilárdítása, emlékezetbe vésése, 

további gyakorlása. Egyes esetekben a következő órán végzendő anyagot készíti elő. 

• A házi feladat lehet szóbeli tanulás, írásbeli, rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás. 

• A házi feladatok mennyiségének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

diákok az iskolai 6-7., esetleg 8-9. órai iskolai munka után gyakran még különórák után 

érnek haza, és gyakran 4-5 tárgyból kell másnapra készülniük. Főbb szempontok: 

- hétvégére, illetve szünetekre sem adható több feladat, mint egyik óráról a 

másikra, 

- több időt igénylő házi feladat esetén (házi dolgozat, gyűjtőmunka, kötelező 

olvasmány – olvasónapló) legalább egy hetet kell a munkára biztosítani, de ebbe 

az esetleges szünetek nem számíthatók be. 

• Ha a tanuló valamilyen tőle független ok miatt nem tudott az órára készülni, azt az óra 

elején köteles jelenteni, és a következő órára bepótolni. Az ellenőrzés módja a 

szaktanártól függ. 

 


