Csak annyi írásbeli házi feladat adható fel, amennyit a következő tanórán a pedagógus
ellenőrizni tud. Az írásbeli házi feladat a tanult ismeretek jobb elsajátítását, a készségek
kialakítását, a tudás elmélyítését szolgálja, így mindig ellenőriznünk kell.
Hétvégére és szünidőre csak annyi írásbeli és szóbeli házi feladat adható fel, amennyi a
szokásos tanulnivaló egyik tanóráról a másikra.

A kötelező olvasmányokat a pedagógus a tanév elején, lehetőleg az első tanórán, de legkésőbb
szeptember 20-ig köteles bejelenteni és leíratni, a sorrend és a várható időpont körülbelüli
megjelölésével.

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.
 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje)
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet
több 1-1,5 óránál.

Az írásbeli beszámoltatások formái:
− témazáró dolgozat,
− témaközi dolgozat,
− diagnosztikai mérés,
− felmérő,
− írásbeli felelet,
− házi dolgozat.
Témazáró dolgozat: témakörök lezárása után íratható. Nagyobb témák összefoglalása, a
feladattípusok ismertetése után, csak tanult és begyakorolt anyagrészekből, előző órán előre
bejelentett módon, 1-2 tanórán megíratható terjedelmű.
Témaközi dolgozat: 3-5 óra anyagából, maximum 30 percig íratható.
Diagnosztikai mérés: tanév eleji, félévi, tanév végi felmérések, a tanulók tudásának,
készségeinek szintjét mérik. Nem osztályozható.
Felmérő: a tanuló évközi felmérésére szolgál. Nem osztályozható.
Írásbeli felelet: 1-2 tanóra anyagából íratható, rövid terjedelmű.

Házi dolgozat: legalább 1 héttel a beadás előtt kell kijelölni, a tanítási szünetek nem
tartoznak bele. Két házi dolgozat egyszerre nem adható fel. Be nem nyújtás esetén a feladat
elégtelennel értékelhető.
Az írásbeli beszámoltatások rendje, értékelése, javítása, korlátai:
− rendje: egy tanítási napon alsó tagozaton 1, felső tagozaton 2 írásbeli dolgozat vagy mérés
íratható ( írásbeli felelet és házi dolgozat kivételével ),
− értékelése: az értékelés módját előre ismertetni kell, előre elkészített feladatlapon
szerepeljenek a feladatok pontszámai, valamint az értékelés/osztályozás módja, a tartalmi és
formai értékelés külön történjen,
− javítása: az íratástól számított 1 héten belül.

