
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 

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

A "házi feladat" és "házi dolgozat" céljai: 

- újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat, 

- készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat, 

- önálló kutatómunkát végezni valamely témában, 

- alkotómunkát végezni valamely témában. 

 

A "házi feladat" és "házi dolgozat" elvei: 

-  házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz, ha a fenti célok egyikét sem szolgálja), 

- a házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulónak 

naponta minimum 5-6, sőt akár 7-8 órája is van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően 

megoldandó feladatot, 

- csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes (ha ez 

a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan 

része, amelynek elvégzésére, elkészítésére, megoldására mindenki képes), 

- a házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) 

ellenőrizni kell - a szaktanárok az írásbeli házi feladatokat ellenőrzik, a hibás megoldásokat kijavítják - 

pedagógusaink törekszenek arra, hogy a tanulókat az írásbeli házi feladatok rendszeres elkészítésére 

ösztönözzék, 

- az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a 

mulasztás okai szerint, 

- nem büntethetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szolgáló anyag 

nem értéséből fakad, 

- meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (pl. igazolt 

betegség) mulasztotta azt el, 

- a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem "értékelhető" elégtelennel (érdemjegyet csak 

tudásra adunk, míg az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető, ezért a házi feladat 

elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet és 

kell büntetni, mint pl. feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő 

megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.), 

- az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését - a 

befektetett munka arányában - jutalmazni kell, 

- tanítási szünet idejére kötelező házi feladat nem adható, a szünetet megelőző és követő napokra is 

csak annyi, amennyi egyik óráról a másikra szokásos, 



- a beadandó házi dolgozat vagy alkotás 8könyvtári vagy internetes kutatómunka, forrásfeldolgozás, 

projektfeladat, képzőművészeti alkotás, stb.) a tanuló nagyobb elmélyülést igénylő, egyéni vagy 

csoportos kutató, illetve gyűjtőmunkára épülő vagy a tanuló kreativitását igénylő munka, mely az 

aktuális tananyagrészhez kapcsolódik és a tanórai keretek közöt elsajátított ismeretek elmélyítését 

vagy kiegészítését szolgálja. 

 

A "házi dolgozat" íratásának rendje és korlátai: 

- a beadandó házi dolgozat vagy alkotás elkészítésének, beadásának határidejét különös gonddal, a 

tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell kitűzni, legalább három tanítási héttel előre, 

- az elkészítési, beadási határidőt a szaktanár úgy határozza meg, hogy a határidőt megelőző két 

hétre másik, már kiadott házi dolgozat határideje ne essék, 

- a beadandó házi dolgozat vagy alkotás elkészítési, tartalmi és formai követelményeit tanórán, 

valamennyi tanuló számára világosan kell meghatározni, 

a tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 

versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló 

kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta, 

- az elkészített, beadott házi dolgozatot vagy alkotást a szaktanár a kitűzött határidőt követően 15 

tanítási napon belül kijavítja és meghatározott szempontok szerint érdemjeggyel értékeli, 

- igazolt mulasztásra hivatkozva a tanuló a szaktanártól kérheti a beadási határidő módosítását. 

 

Az otthoni felkészüléshez kötelezően előírt szóbeli feladatok kiadásának rendje és korlátai: 

- az otthoni felkészüléshez előírt kötelező szóbeli házi feladatot a szaktanár a tanórán adja ki, 

- a kiadott feladatot a szaktanár a kiadását követő tanórán kéri számon, 

- a kiadott feladat elvégzése a tanulók számára kötelező, kivéve, ha a szaktanár a feladatot 

kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki, 

- a kötelező szóbeli házi feladatból a szaktanár a tanulót a következő tanórán beszámoltathatja, 

teljesítményét érdemjeggyel értékelheti, kivéve, ha az itt felsorolt feltételek valamelyike nem 

teljesül, vagy a tanuló az előző tanóráról igazoltan hiányzott - ilyenkor a tanuló kérésére a kapott 

érdemjegyet az értékelésnél, minősítésnél nem vesszük figyelembe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osztályozó vizsga: 

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha  

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát (amennyiben kérelmezi), 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja 

          - az iskolai nevelés-oktatás szakaszában (szakközépiskolában a tizenegyedik, szakgimnáziumban 

és gimnáziumban a  

             tizenkettedik évfolyam végéig) a kétszázötven tanítási órát, 

          - az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti 

tanítási órák húsz     

             százalékát, 

          - a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai 

alapozó elméleti és 

            gyakorlati oktatás, valamint - az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati 

szakmacsoportos alapozó 

            oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát,  

         - a kilencedik évfolyamtól kezdődően a NAT-ban meghatározott szakmai orientáció, a 

tizenegyedik évfolyamtól kezdődően  

            az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás 

tanítási óráinak húsz-   

            húsz százalékát, 

         - illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, 

         és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 

tanítási év végén nem      

         minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

(a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma    

meghaladja a húsz tanórai foglalkozást és az iskola eleget tett a jogszabályban meghatározott 

értesítési kötelezettségének) 



- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, 

és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. 

A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való 

hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy 

tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint - 

szervezett beszámoltató vizsga is. 

Osztályozó vizsgánál az értékelés az adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi. 

Osztályozó vizsga esetén a tanuló továbbhaladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha a tanuló 

az osztályozó vizsga tantárgyai mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot szerzett vagy 

megfelelően teljesített minősítést kapott. A sikertelen osztályozó vizsga vagy a vizsgaengedély meg 

nem adása évfolyamismétlést von maga után valamennyi intézménytípusban. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy 

tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint - 

szervezett beszámoltató vizsga is. 

Osztályozó vizsgánál az értékelés az adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi. 

Osztályozó vizsga esetén a tanuló továbbhaladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha a tanuló 

az osztályozó vizsga tantárgyai mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot szerzett vagy 

megfelelően teljesített minősítést kapott. A sikertelen osztályozó vizsga vagy a vizsgaengedély meg 

nem adása évfolyamismétlést von maga után valamennyi intézménytípusban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Éves munkaterv: 

http://szbi.hu/balatonfured/tanev-rendje/ 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

http://szbi.hu/wp-content/uploads/2015/11/SZMSZ_20170502.pdf 

 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai: 

http://szbi.hu/fenntarto/ 
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