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A) A házi feladatok kiadásának szempontjai: a tanulók napi és heti terhelése,  

• az egyes diákok képességeit, adottságai,  

• az életkori sajátosságok,  

• az értelmi fejlettség,  

• a fejlődés üteme,  

• házi feladat előkészítettsége.  
B) A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei:  
• A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!  

• A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az 

iskolában folyó munkáról.  

• A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!  

• Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a 

mulasztás okai szerint!  

• Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését –

a befektetett munka arányában –jutalmazni kell.  

• Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a 

másikra szokásos.  

• A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét 

különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.  

• A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 

versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni,  
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aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalja.  

• A tanulók terhelését igyekszünk elviselhetővé tenni, időt kívánunk számukra biztosítani a 

pihenéshez, sporthoz, szórakozáshoz.  

• Írásbeli otthoni feladatot csak azokból a tantárgyakból adunk, amelyeknél nélkülözhetetlen a 

tananyag elsajátításához (például anyanyelv, idegen nyelvek, matematika, számítási feladatokat 

tartalmazó szakmai tárgyak, stb.)  

• A tanítási órákon nagy gondot fordítunk a gyakoroltatásra, gyakorlásra, hogy az otthoni szóbeli 

felkészülési időt csökkentsük.  

• A hét végekre sem adunk a napi feladatoknál többet, törekszünk arra, hogy tanulóinknak 

lehetősége legyen a heti regenerálódásra.  

• A tanulók az évközi tanítási szünetekre nem kaphatnak többlet feladatokat, csak annyit, 

amennyivel a folyamatos tanítás során terheljükőket.  
 


