A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Általános elvek:


A tanulók tudásának elmélyítése, teljesítményük növelése, a tanult tananyag
gyakorlása és ismétlése érdekében szükségesnek tartjuk a rendszeres házi feladatot.



A házi feladat adásánál figyelembe vesszük:
-











a tanulók életkorát
képességét
a napi tanulásra fordítandó időt
az otthoni tanulás körülményeit (szükség esetén napközibe, tanulószobába
irányítás)

Csak olyan feladatot adunk, mely a tanórán megértett tananyaghoz kapcsolódik,
önállóan vagy a gyengébb tanuló kisebb segítséggel el tud végezni. (kivételt képezhet
az önálló szövegértés, lényegkiemelés és vázlatírás gyakorlása).
Az írásbeli házi feladatok meglétét, minőségét rendszeresen ellenőrizzük.
A hiányzó házi feladatot a következő órára köteles a tanuló pótolni és bemutatni.
A tanulók beszédkészségének fejlesztése érdekében a szóbeli házi feladatot lehetőleg
szóban kérjük számon.
Az önálló tanuláshoz a tanítási órákon gyakoroltatjuk a különböző tanulási
technikákat, útmutatást adunk a tanulás megtervezéséhez, időbeosztáshoz.
A sikeres tanulás érdekében minden tantárgynál hangsúlyt helyezünk a szövegértésre.
Biztosítjuk a napköziben a zavartalan, nyugodt tanulást, ahol segítséget is kap a
tanuló.
Biztosítjuk a könyvtár tudatos használatát a feladatok elvégzésére.
A szülőktől támogatást kérünk az otthoni zavartalan körülmények kialakítására, s a
jobb együttműködésre.

A házi feladat adásának korlátai:



Az őszi, téli, tavaszi szünetre annyi házi feladatot adunk, mint a következő tanórára.
A nyári vakációra a következő tanév munkáját segítő feladatokat adunk csak. Ezek
lehetnek:
- irodalmi olvasmány,
- évfolyamonként javaslat családi programokra: múzeum, színház, kiállítás, kirándulás
és egyéb program (ezekről rövid jegyzetet készíthet),
- ismétlési javaslat adása a tudás szinten tartására (nem kötelező elvégezni).

Az átlagos képességű gyermekek napi tanulási ideje nem haladhatja meg:





1-2. osztályban a 40 percet
3-4. osztályban a 60 percet
5-6. osztályban a 90 percet
7-8. osztályban a 120 percet

Dolgozatírás szabályai:



A tanuló joga megismerni érdemjegyeit és a több leckét magában foglaló dolgozatok
írásának időpontját előzetesen, de legalább a megelőző tantárgyi órán
kettőnél több témazáró dolgozat egy napra ne essen

