
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei és korlátai 

(részlet a Pedagógiai Programból) 
 
Az ismeretek megszerzésének, a tanulási folyamatnak legfontosabb szervezési formái: 

• a közösségben végzett tanulás 
• az egyéni tanulás 

Mindkettőnek fontos szerepe van a tanulási folyamatban, a személyiség fejlődésében. Ezért 
különösen lényeges a közös és az egyéni tanulás megfelelő arányának fenntartása. 
A házi feladatnak, mint önálló tanulási munkának a jelentősége: 

• fontos szerepe van a tanulás tanulásában, 
• szerves kapcsolatot tart fönn két tanítási óra között, 
• nélkülözhetetlen az ismeretek megszilárdításához, emlékezetbe véséshez, 
• segíti az alapfogalmak, összefüggések megértését, a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztését. 
Alapelvek: 

• A házi feladat legyen a tanuló felkészültségének megfelelő. 
• Az 5-évfolyamtól fölfelé haladva fokozatosan növekedjen a produktív jellegű 
feladatok aránya a reproduktív típusú feladatokkal szemben. 
• Az önálló ismeretszerzést, információ feldolgozást kívánó feladatoknál 
gondoskodni kell arról, hogy a tanár által megjelölt források, segédeszközök 
minden tanuló számára rendelkezésre álljanak. 
• Legyen megfelelően előkészítve, pontosan meghatározva a tennivaló, a határidő, a 
felhasználható eszközök. 
• Rendszeresen ellenőrizve legyen. 

Korlátok: 
• 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. 
 
 

Iskolai dolgozatok szabályai 
(részlet a Házirendből) 

 
 
Az előző óráról hiányzó tanuló az óra elején kérheti, hogy mentesüljön a szóbeli (írásbeli) 
felelet alól, ha még nem telt el 3 nap a hiányzása óta. Tartós (legalább 5 munkanap) hiányzás 
esetén a tanuló egy hétig az óra elején kérheti, hogy mentesüljön a számonkérések alól. A 
kérés teljesítése kötelező. 
 



A tanulóval egy napon csak egy témazáró dolgozatot lehet íratni. A két leckénél több 
tananyagot tartalmazó szóbeli vagy írásbeli számonkéréseket legalább egy héttel  
(5 munkanap) korábban be kell jelenteni. Az időpontok egyeztetése az osztálytitkár, illetve a 
csoport által felkért tanuló feladata.  
 
A tanuló joga, hogy bármely dolgozatának értékelését két héten (10 munkanap) belül 
megismerhesse, a javításra vonatkozóan érdemi információt, választ kapjon. Ha a tanuló 
bármely dolgozatának értékelését három héten (15 munkanap) belül sem ismerheti meg, 
kérheti, hogy érdemjegye ne kerüljön be a naplóba és ne számítson bele a félévi, év végi 
osztályzatába. A kérés teljesítése kötelező. Ebben az esetben a dolgozat újra megíratható. 
 
Az elmaradt számonkérések pótlásáról a szaktanár dönt. Előzetes jelzés után egy hónapon 
belül bármikor pótoltatható. A témazáró dolgozatot kötelező pótolni.  
A témazáró dolgozatot az iskola 1 évig köteles megőrizni, azt a szülő fogadóórákon 
megtekintheti, vagy a tanuló saját költségére fénymásolatot készíthet róla.  

 


