
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok 

szabályai 
 

A házi feladatokra és a dolgozatokra vonatkozó szabályokat a Házirend tartalmazza: 

 

8.2. Az ismeretek számonkérésének formái: 

 Témazáró írásbeli dolgozat – átfogó, a témakörök lezárásakor történő írásbeli 

számonkérés egy vagy több órában, íratását legalább egy héttel korábban – a témazáró 

anyagának pontos meghatározásával - be kell jelenteni és rögzíteni a naplóban 

 Röpdolgozat – legfeljebb néhány óra tananyagából történő írásbeli számonkérés a 

tanár által választott időtartamban, de max. egy tanórán, előzetes bejelentése nem 

kötelező, tetszőleges számú diákkal íratható 

 házi dolgozat – önálló kutatási munkát igénylő, otthon elkészítendő írásbeli munka, 

melynek elkészítéséhez megfelelő időt kell biztosítani (legalább egy hetet) 

 szóbeli felelet – egy vagy több tanóra anyagának szóbeli számonkérése.  

 Az egyes tantárgyak alapvető ismereteinek és készségeinek számonkérése írásban 

vagy szóban előzetes bejelentés nélkül is történhet. 

 

8.3. Az ezeken a számonkéréseken szerzett osztályzatok a tananyag mennyiségétől és súlyától 

függően befolyásolják a tanuló év végi érdemjegyét. 

8.4. A számonkérés követelményeit, módszereit és formáit az egyes tantárgyak tantervei 

tartalmazzák.  

8.5. Témazáró írásbeli dolgozat tantárgyanként legalább félévenként egyszer, évente 

legfeljebb nyolc alkalommal íratható. 

8.6. Egy napon egy diákkal maximum egy témazáró dolgozat és egy röpdolgozat íratható. Az 

íratható dolgozatok korlátai nem vonatkoznak a pótdolgozatra. 

8.7. A témazáró dolgozatot a félév, ill. a tanév lezárása előtt legalább három tanítási nappal a 

tanár javítva és értékelve kiosztja. 

8.8. A szaktanár a dolgozatokat 16 tanítási napon belül kijavítja, a dolgozatokat a tanórán 

kiosztja és a tapasztalatokat a diákokkal együtt megbeszéli, módot nyújtva ezzel a diákok 

kérdéseinek megválaszolására is. Amennyiben a dolgozatokat a tanár 16 tanítási nap eltelte 

után javítja ki, úgy a tanulónak jogában áll az osztályzatot visszautasítani. Ebben az esetben 

az osztályzat nem kerülhet a naplóba és nem számíthat bele az éves értékelésbe sem. (A 16 

tanítási napba nem számítanak bele azok a napok, amelyeken a tanár betegsége vagy egyéb, 

előre nem látható ok miatt nem tart órát.) 

8.9 A szaktanár a hosszabb évközi tanítási szünetekre legfeljebb  a hétvégék esetében 

szokásos mennyiségű leckét ad fel. 

8.10. A TDN időtartama alatt nem íratható témazáró dolgozat és nem adható olyan írásbeli 

vagy szóbeli házi feladat, amelynek számonkérése még a TDN hete alatt történne. 

8.11. Az Osztályszínjátszó Fesztivál időtartama alatt az aktív közreműködők mentesülnek a 

házi feladat és a számonkérés alól. 

8.12. A tanuló a tanév során a szaktanár által meghatározott feltételek mellett a heti 

óraszámmal összhangban megállapított alkalommal kivételesen a számonkérés alól 

mentesítést kérhet. A szaktanár ezeket a feltételeket a tanév elején ismerteti a tanulókkal. 

 

 


