A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok
szabályai
Számonkérés, értékelés formái
A számonkérés és értékelés a Pedagógiai Programban leírtak alapján történik. A szaktanár az
első órán közli a tanulókkal a számonkérés és értékelés módját és szempontjait.
A számonkérés formái
A tényekre épülő értékelés feltételezi a rendszeres és változatos számonkérést,
melynek formáit illetően tantárgyanként érdemi különbségek lehetnek. A szóbeli és írásbeli
számonkérés aránya igazodik az érettségi és a szakmai vizsga formájához. Ugyanakkor a
rendszeres szóbeli számonkérés alapkövetelmény.
Az egyes tantárgyakból, annyi nagydolgozatot kell íratni, amennyi a heti óraszám az
adott tantárgyból, ha ez 3-nál kevesebb lenne, akkor minimum 3 nagydolgozatot.
A szaktanár figyelembe veszi, hogy egy nap csak két nagydolgozat, ill. témazáró
dolgozat íratható. Az írásbeli számonkéréseket tizenöt munkanapon belül kijavítja, míg a
„röpdolgozatok” javítására 1 hét áll rendelkezésére a tanárnak (kivéve rendkívüli esetben).
Amennyiben a tanár ezt a határidőt jelentősen túllépi, a diákközösség az igazgatóhoz
fordulhat jogorvoslatért.
A jegyeket közli a tanulóval, lehetőséget ad a kijavított írásbeli dolgozatok
megtekintésére. Az értékelés az érdemjegy meghatározásán túl személyre szabott elismerést,
kritikát és tanácsot tartalmaz. A tizenöt munkanap elteltével kijavított dolgozatokat csak a
tanuló egyetértésével számítja be a félévi, év végi osztályzatba.
Egy adott tantárgyból egy félévben a tanuló legkevesebb annyi osztályzatot kap, mint
amennyi a tantárgy heti óraszáma plusz egy osztályzat.
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie, ha:


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az
osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó
vizsgát tehet



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget

Ha a tanuló a tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül – elégtelen osztályzatot kapott,
javítóvizsgát tehet.
Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó
vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve
az előírt időpontig nem tette le.
Ha a tanuló az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítette, tanulmányait
csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.

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

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásánál az egyenletes
terhelés elvét követjük:
-

a házi feladatot egyik óráról a másikra adjuk, annak mennyisége nem növelhető,
ha a hétvége vagy szünidő közbeesik;

-

a hosszabb időt igénylő feladatok (pl. esettanulmány, tanulmány, házi dolgozat
stb.) teljesítésének határideje arányosan növekszik.

A tanulók számára csak olyan feladat adható, amelyek elvégzésére a tanulók szociokulturális
helyzete lehetőséget ad. Amennyiben az otthoni felkészüléshez nem adottak a tanuló számára
a feltételek, abban az esetben az iskolában biztosítjuk számára. Pl: számítógép használata,
internet elérhetősége
Hétvégi házi feladatok
Hétvégi házi feladatokat a nevelőtestület tagjai nem adnak a tanulóknak. Az otthoni felkészülésre
kiadott feladatok a munkanapokon elvégezhető mennyiségűek kellenek, hogy legyenek.

