Az iskolai célok és feladatok ismeretében a házifeladat-adás az ismeretek elmélyítésére,
gyakoroltatására, a képességek, készségek fejlesztésére kell hogy irányuljon, figyelembe véve
az önálló ismeretszerzés szükségességét.
A munkaközösségek határozzák meg – a tantárgyak sajátosságainak figyelembevételével – a
követelmények teljesítéséhez szükséges mennyiségű és típusú házi feladatokat. A napi házi
feladatok mennyisége, időigénye nem jelenthet a tanuló számára aránytalan megterhelést.
A projekt témájából és a témahét feladataiból adódó írásbeli és szóbeli feladatok megoldásához
a tanulók részére biztosítjuk az IKT-eszközöket. A programok időtartama alatt a program
vezetője egyeztet a szaktanárokkal a számonkérés módjáról.
A tanítási év szüneteire tantárgyanként az egy tanítási órához szükséges házi feladatnál több
nem adható.
Az írásos tanulói teljesítmények (dolgozatok) érdemjegyét kötelező a tanulóval ismertetni, a
szóbeli feleleteket pedig szóban is értékelni kell. Nem kerülhet olyan érdemjegy az osztályozó
naplóba, amiről a tanuló nem tud. Az írásos tanulói munkák javításának, értékelésének
határideje:
· témazáró dolgozat (16 munkanap)
· írásbeli felelet, „röpdolgozat” ( 10 munkanap)
Ha a dolgozatot a tanár határidőn túl javítja ki és mutatja be, a tanuló nem köteles elfogadni az
érdemjegyet. (kivétel a betegség miatti távollét)
A tanulót a szorgalmi időszakban az osztályozó értekezletekig (félévi, év végi) megilleti az
osztályzat javításának joga/lehetősége. (a javítási lehetőséget kikényszeríteni, követelni nem
lehet, megadásáról a szaktanár pedagógiai szempontok alapján dönt) Az osztályozó
értekezleteket megelőző utolsó 5 napban féléves/egész éves anyagból beszámoltatni, témazáró
dolgozatot íratni csak a tanuló kifejezett kérésére lehet.
Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia. Amennyiben
a tanuló a dolgozatot hiányzása miatt nem írta meg, két héten belül pótolnia kell.
Javító dolgozat íratása a szaktanár belátásától függ, ez csupán lehetőség a tanuló számára. A
javító dolgozat megírásának időpontját, a tantárgyi követelményt, a szaktanár jelöli ki, amiről
a dolgozat íróját tájékoztatni köteles. A javító dolgozatjavítási lehetőség, az itt szerzett
érdemjegy csak javító lehet, javító dolgozattal rontani a tantárgyi átlagon nem lehet.

