A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szagályai a
Szegedi Szent Benedek School of Business Szakgimnáziumában
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 büntetjük 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. a 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 (könyvtári vagy internetes kutatómunka,
forrásfeldolgozás, projektfeladat, képzőművészeti alkotás stb.) a tanuló nagyobb
elmélyülést igénylő, egyéni vagy csoportos kutató, ill. gyűjtőmunkára épülő, vagy a
tanuló kreativitását igénylő munka, mely az aktuális tananyagrészhez kapcsolódik és a
tanórai keretek közt elsajátított ismeretek elmélyítését vagy kiegészítését szolgálja.
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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.
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