
A HÉTVÉGI HÁZI FELADATOK ÉS AZ ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI 

/a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 23. § (3) bekezdés g) pontja/ 

 

A hétvégi házi feladatok szabályai 

 

A házi feladatok önálló elvégzése segíti az ismeretek megszilárdulását, az összefüggések  

megértését, a tanórán átvett tananyag átismétlését. 

A házi feladatok feladásakor az alábbi elveket vesszük figyelembe: 

 a feladatok mennyisége feleljen meg az életkori sajátosságoknak; 

 az alsóbb (5- 8.) évfolyamokon gyakran alkalmazott reproduktív jellegű házi  

feladatokkal szemben a felsőbb évfolyamokon (9- 12) törekedni kell a produktív  

jellegű feladatok előtérbe helyezésére; 

 minden szaktanárnak tekintettel kell lennie arra, hogy a diákoknak átlagosan naponta  

5- 7 tanórájuk van, hétvégére (pénteken) csak annyi házi feladatot adunk, amennyi az 

egyik óráról a másikra szokásos; 

 a tanórán a szaktanárnak minden esetben kellő útmutatást, segítséget, magyarázatot kell 

adnia a házi feladattal kapcsolatban; 

 csak olyan jellegű feladatot adhat a szaktanár, amelyekhez a forrás, segédeszköz 

mindenki számára elérhető,  illetve a tanuló önállóan meg tudja oldani, továbbá a feladat 

megoldása biztosítja a készségek kialakításához szükséges gyakorlást; 

 az őszi, téli és tavaszi szünetekre is csak annyi feladat adható, mint egyik óráról a 

másikra; 

 a nyári szünetre házi feladat nem adható, legfeljebb javasolható gyakorlási célzatú 

feladatsor, célszerűnek tartjuk viszont a kötelező és ajánlott olvasmányok nyári 

szünidőben történő elolvasását. 

  



Az iskolai dolgozatok szabályai 

Számonkérés típusai: 

 szóbeli, 

 írásbeli 

o írásbeli dolgozat maximum 2- 3 tananyagrészt tartalmaz; 

o röpdolgozat - bejelentése nem kötelező; 

o házi dolgozat (prezentáció, esszé, kitöltős teszt); 

o egy-egy nagy tematikus egység anyagából való számonkérés, témazáró 

dolgozat. 

 

 Dolgozatok mennyiségét tekintve egy napon kettőnél több témazáró dolgozat nem 

íratható, ettől eltérni csak különös indokkal, igazgatói egyeztetés után lehet. 

  A szaktanárok a témazáró nagydolgozatokat legalább egy héttel korábban bejelentik. 

 A témazáró dolgozatokat a tanár köteles az érintett tanév végéig megőrizni. 

  Az írásbeli dolgozatokat 10 munkanapon belül kijavítva meg kell kapniuk a 

tanulóknak (ez alól kivétel, ha a tanár megbetegszik). 

 A szóbeli és írásbeli számonkérés aránya igazodik az érettségi és a felvételi vizsga  

formájához, de a diákok kommunikációs készségeinek és a fellépési stílusuk javítása 

céljából bizonyos tárgyakból (magyar nyelv és irodalom, idege nyelvek) törekedni kell 

a szóbeliség előtérbe helyezésére. 

 

 


