A házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
Házi feladat:
A házi feladat legyen a tanuló felkészültségének megfelelő.
Az önálló ismeretszerzést, információ feldolgozást kívánó feladatoknál gondoskodni kell arról,
hogy a tanár által megjelölt források, segédeszközök minden tanuló számára rendelkezésre
álljanak. Az iskola könyvtára megfelelő mennyiségű és minőségű állománya biztosítja a
tanulók számára az elérhetőséget.
Legyen megfelelően előkészítve, pontosan meghatározva a tennivaló, a határidő, a
felhasználható eszközök.
Lényeges a házi feladat elkészítéséhez szükséges időtartam megállapítása, amelynek
meghatározásához a tanulócsoportba tartozó diákok között az átlagos képességű tanuló számára
szükséges időt kell figyelembe venni.
A napi írásbeli és szóbeli házi feladat elkészítésének időtartama tantárgyanként ne haladja meg
átlagosan a napi 30-40 percet.
Az ennél hosszabb időt igénybevevő több témát átfogó feladatok elvégzéséhez egy hetet
biztosítani kell.
Hétvégére, hosszabb, több napos szünetekre az egyik óráról a másikra adottnál ne legyen több
a házi feladat.
A szóbeli és írásbeli házi feladatok arányát a tantárgyak követelményei határozzák meg.
Dolgozat
Az egyes tantárgyak tartalmához igazodó, minden nagyobb egységet lezáró témazáró írásbeli
dolgozat mellett kisebb tananyagot felölelő röpdolgozat, egy éves tananyagot átfogó
évfolyamdolgozat, melyeknek a célja a tananyag elsajátításának az ellenőrzése, illetve az új
típusú érettségi rendszerben előírt írásbeli dolgozatra felkészülés
A dolgozat feladatait lehetőség szerint írásos formában adjuk a tanulóknak (könyv, feladatlap).
A dolgozatírás kezdetén meghatározzuk az értékelési rendszert (elsősorban pontozásos javítást
végzünk, ponthatárokat közlünk az érdemjegyekhez) és az időtartamot. A dolgozat megíratása
után ismertetjük a helyes végeredményeket és a feladatok megoldásait is. A dolgozatot mindig
a tanulóétól jól elütő színű tintával javítjuk (ez a piros). A javítás tartalmazza a
részpontszámokat, az összes pontszámot, a dolgozatra adott érdemjegyet és a javító tanár
kézjegyét. A javításkor használt jegyek egyértelműek a dolgozatba írt megjegyzések értékelő
jellegűek, segítő szándékúak.
A tanuló joga, hogy az első tanév megkezdésétől kérje, hogy azonos tanítási napon kettőnél
több témazáró dolgozat írására ne kerüljön sor. A témazárók időpontjait előre tudhatja, a pontos
időpontról a szaktanár előre tájékoztatja a diákokat. Kijavított írásbeli dolgozatát, annak
értékelését két héten belül visszakapja.
A szülő a fogadó órán megtekintheti a tanuló iskolai dolgozatait.

