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Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái és rendje

Témazáró dolgozat
Az egész osztályra kiterjedő, egy vagy több tantárgyi fejezet írásbeli számonkérésére szolgáló
forma, melyet a dolgozat megíratása előtt legalább egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal.
A tanulók túlterhelését elkerülendő egyazon napon két témazáró dolgozatnál több nem
íratható. A témazáró dolgozat időtartama nem haladhatja meg a két tanórát. A témazáróra
kapott érdemjegy a félévi és év végi értékelésben súlyozottan számít be.
Iskolai felmérő írásbeli dolgozat
Csak kisebb tantárgyi egységet ölel fel, kiterjedhet az osztály egészére vagy csak néhány
tanulóra. Időtartama nem haladhatja meg az egy tanórát. Az értékelésben betöltött szerepe a
szóbeli feleletekkel egyenértékű. Tesztjellegű írásbeli feladatokat bizonyos tantárgyakból a
tárgyi tudás mérésére lehet alkalmazni. Rendje, súlya megegyezik az írásbeli felmérő
dolgozatokéval.
Házi dolgozat
Adott témakör önálló otthoni feldolgozására szolgál, melynek elkészítésére legalább két hét
áll a tanulók rendelkezésére. A szaktanár döntése, hogy él-e a házi dolgozat íratásának
lehetőségével. Súlya az írásbeli felmérőkével azonos.
Pótló dolgozatok
A hiányzó tanulók az osztály által korábban megírt dolgozatokat kötelesek pótolni a tanárral
történő egyeztetés után, súlya adott dolgozat súlyával azonos.
Javító dolgozat
Gyengén sikerült írásbeli dolgozat esetén a tanulónak lehetősége a tanárral történt egyeztetés
után újból megírni az adott témából a dolgozatot. A javító dolgozat írásának lehetőségét és az
érdemjegyek súlyát a szaktanár mérlegelheti.
A házi feladatok rendje
A tanulók rendszeres otthoni felkészüléséhez szükségesnek tartjuk házi feladatok folyamatos
feladását, melyek a tananyag elsajátítását, elmélyítését, gyakorlását szolgálják. Ez
tantárgyakként más-más időigényű. A tanárok feladata a házi feladatok ütemezése,
figyelemmel kell arra lenni, hogy a tanulónak öt-hat órára kell másnapra készülnie. Írásbeli
feladatokat leginkább gyakorlásra illetve a hosszabb terjedelműeket önálló, alkotó jellegű
feladatokra adjuk. A szóbeli feladatok feladásánál a szaktanár törekedjen arra, hogy a tanuló
sajátítsa el a tömör, megszerkesztett válaszadás tartalmi, formai követelményeit.

