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NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA
Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályzata

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő
következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás folyamatos
értékelése céljából havonta minden tárgyból legalább egy osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy
órás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló
lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró
dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt
tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet
íratni.

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak
egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok
javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden
diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon
osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket
iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni.

Az otthoni, egész napos nevelés, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli
feladatok meghatározásának elvei és korlátai
Iskolánk törekszik az önálló tanulás képességének kifejlesztésére, a tanuló nyitottságának, tanulási
kedvének megőrzésére, kibontakoztatására. Ez az elv érvényesül a házi feladatok meghatározásában
is. Törekszünk arra, hogy az önálló feladatvállaláson alapuló egyéni és kisebb csoportban végzett közös
feladatokkal, önálló megfigyelést, adat-és információgyűjtést, elemző munkát, véleményformálást, a
vélemények ütköztetését, a teendők közös megbeszélését, az egyéni és közös értékelést igénylő
feladatokkal biztosítsuk a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket.
Célunk belső igényévé tenni tanulóinkban a feladatok elvégzését, s ez által önállóságra,
együttműködésre és szervezettségre neveljük tanulóinkat.
Fontos, hogy a felkészülés, az aznapi órákat figyelembe véve, zavartalan és ne megterhelő legyen.
Hétvégére és szünidőre csak annyi írásbeli és szóbeli házi feladat adható fel, amennyi a szokásos
tanulnivaló egyik tanóráról a másikra.

A projektoktatás, témahét megkívánja az otthoni egyéni és csoportos munkával készített
produktumok elkészítését, a gyűjtőmunkát, kutatást természetesen úgy, hogy a pedagógus ezen a
területen is éljen a differenciálás lehetőségével és módszerével.
A tanulói értékelés fajtái:




Nyomon követő értékelés (mérés): Az adott osztály önmagához viszonyított
teljesítményének nyomon követése, a fejlődés minőségének és ütemének
regisztrálása.
Diagnosztikus és formatív értékelés: Az alapkészségek mélységének a megismerése, a
következő időszak fejlesztési feladatainak a megtervezése.
Summatív értékelés: A negyedik évfolyam végén az alapkészségek megismerése. A
nyolcadik évfolyam végén a helyi tanterv által meghatározott tananyag elsajátítási
szintjének meghatározása, tanulságok levonása.

