SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Házi feladat szabályai:
lehet:
- szóbeli
- szóról szóra való bevésést igénylő feladat
- önálló feldolgozást igénylő feladat
- írásbeli
Bármelyik eseten figyelembe kell venni, hogy a feladat:
- mennyiségileg ne legyen sok,
- minőségileg teljesíthető,
- ellenőrizhető, értékelhető legyen.
A házi feladat mennyisége:
- minden tantárgyból adható
- az alsós tanulók annyi házi feladatot kapjanak, amennyit egy átlagos képességű és munkatempóban dolgozó gyerek az irányított tanulási ideje alatt (14 órától 16 óráig) önállóan meg
tud oldani,
- törekszünk arra, hogy pénteki óráról hétfői órára ne legyen írásbeli házi feladat, kivéve azt
az esetet, ha egy heti két órás tantárgy órái éppen hétfőre és péntekre esnek
- amennyiben az iskolában egész délutánt, betöltő programot szerveznek, akkor a pedagógusok tekintsenek el a másnapra elkészítendő házi feladattól.
A házi feladat minősége:
- legyen megfelelő a feladat meghatározása, kijelölése
- kerüljük az ötletszerű feladatkijelölést, a lecke az órán elsajátított anyaghoz kapcsolódjon
A házi feladat ellenőrzése, elbírálása:
- az adott szaktanár feladata, melyet nem szabad elmulasztania
- a tanár köteles minden tanév elején, a szaktárgyi órán közölni a tanulókkal, hogy a házi feladat hiányosságait hogyan szankcionálja. Ezt a tantárgyi füzetbe minden tanuló jegyezze be,
hogy a szülő tudjon a gyerekkel szemben támasztott követelményekről.
Elégtelen osztályzat egyszeri el nem készített házi feladatra nem adható. Sorozatos hiányosságok eseten javasolt az érintett szülő értesítése.
Az iskolai dolgozatok szabályai:
Az írásbeli beszámoltatás formai lehetnek: írásbeli számonkérés egy-két órai anyagból, írásbeli számonkérés négy-öt óra anyagából, témazáró dolgozat egy nagyobb egység, téma lezárásakor.
Évente annyi témazáró dolgozatot kell íratni, amennyi a témakör az adott tantárgy éves tantervében van, kivéve a készségtárgyakat.
Egy tanítási napon egynél több témazáró dolgozat nem íratható. A tanár egy héttel korábban a
naplóban jelzi, hogy a témazárót melyik napon íratja meg, így elkerülhető a tanulók indokolatlan, túlzott megterhelése.
Az írásbeli feleleteket egy héten belül, témazárókat következő órára, akadályoztatás eseten
legkésőbb három napon belül ki kell javítani. A felmérést követő órán meg kell beszélni a
hibatípusokat es meghatározni a továbbhaladás irányát.
Belső vizsgarendszer:
A vizsgáztatás célja, hogy a tanulok addig megszerzett tudását rendszerezze, lehetőséget adjon 8. év végi osztályzatának javítására. A szaktanár dönti el, kivan-e az adott tanulócsoportban vizsgát szervezni.
Az értékelés érdemjeggyel történik, amely témazáró jegykent kerül bejegyzésre, de súlya több
egy témazáró jegy súlyánál, mert egy jeggyel emelheti, a tanulok addig kialakult osztályzatát.

