
ISKOLAI DOLGOZATOK, HÁZI FELADATOK SZABÁLYAI 

 

A Pedagógiai Program 4.10. pontja szerint szabályozott 

 

4.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai  

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok szerepe, hogy 

biztosítsák a tanulási folyamat kontinuitását, azaz hidat teremtsenek az egyes 

tanórák között. Az otthoni feladatok elvégzése rendszerességet, 

következetességet teremt a tanulási tevékenységben, fokozza és fejleszti az 

önálló, kreatív munkavégzés képességét. A házi feladatok biztosítják, hogy a 

tanulók felidézzék a tanórákon tanultakat, tudásukat az önálló gyakorlás, ismétlés 

során elmélyítsék, és felkészülhessenek az újabb ismeretek befogadására, a 

tanórai számonkérésekre. Az elmélyült, önálló kutatómunkára is építő, átfogóbb 

feladatok kidolgozása alkotómunka végzését teszi lehetővé valamely témában. A 

házi feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a szaktanár a feladatot kifejezetten 

szorgalmi házi feladatként határozta meg. A kötelező írásbeli és szóbeli feladatok 

teljesítését a szaktanár a következő órán számonkérheti, a tanulók teljesítményét 

érdemjeggyel értékelheti. A házi feladatok nem lehetnek öncélúak, szervesen be 

kell, hogy épüljenek a tanulók tanulási és személyiségfejlődési folyamatába. A 

tanulók az otthoni munka eredményességéről kapjanak rendszeres visszajelzést, 

az írásbeli feladatok megoldásának helyességét mindig – részben vagy teljesen 

(minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) – ellenőrizni kell. Az el nem 

készített, illetve hibás vagy hiányos házi feladat értékelésekor körültekintően kell 

eljárni:  

- meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha a feladat 

teljesítését önhibáján kívül (igazolt hiányzás) mulasztotta el;  

- a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladatot a tanuló köteles pótolni, a 

szaktanár a pótlás sikerességéről a megfelelő beszámoltatási, számonkérési 

formák (feleltetés, röpdolgozat stb.) segítségével meggyőződhet.  

A kötelezően előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásakor igazodni kell 

a tantervi követelményekhez, de ezek a feladatok nem pótolhatják vagy 

helyettesíthetik a tanulási folyamat megfelelő tanórai szakaszait. Az egyik 

tanóráról a másikra megoldandó, illetve megtanulandó feladatok sem időben, sem 

mennyiségben nem jelenthetnek túlzott megterhelést a tanulók számára. A 

nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy 



internetes kutatómunka, kiselőadások, házi dolgozatok stb.) az elkészítés 

határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell 

megállapítani. Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket 

kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. A 

tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket követelő 

feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, 

aki mindezt önként vállalta. Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi 

feladat adható, amennyi az egyik óráról a másikra szokásos. 


