Az iskolai beszámoltatás, házi feladatok
Az iskola által számon kérhető követelmények részletesen a helyi tantervekben kerültek
meghatározásra.
A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye
alapján az igazgató írásos szülői kérelemre mentesíti:
 az érdemjeggyel, osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, e helyett szöveges
értékelési minősítést írunk elő
 egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből (a gyakorlati képzés kivételével) az évfolyam
minősítés alól

Az iskolai írásbeli, szóbeli beszámoltatások
1. Szóbeli felelet
Minden tanulónak félévente legalább egy alkalommal lehetőséget biztosítunk ismereteinek
szóbeli kifejtésére. Az SNI-s tanulók esetében figyelembe vesszük a nevelési tanácsadó által tett
javaslatokat.
2. Írásbeli felelet
Írásbeli ellenőrzésre sor kerülhet egy – két, vagy több tanítási óra anyagából. Az ellenőrzés
anyagát figyelembe véve határozzuk meg az írásbeli számonkérés idejét. Az írásbeli dolgozatok
száma egy tanítási napon a kettőt nem haladhatja meg. A rövid dolgozatok megírására előzetes
egyeztetés nélkül is sor kerülhet.
A dolgozatot a megírástól számított két héten belül a pedagógus kijavítja és kiosztja.
3. Témazáró dolgozat
Az egyes témák lezárását követően kerül sor a témazáró dolgozatok megírására. Témazáró
dolgozat írására csak előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az írás időpontját legalább egy héttel
korábban ismertetni kell a tanulókkal. A témazáró dolgozat írása előtt a tanítási órán
összefoglalást tartunk. Egy tanítási napon maximum két témazáró dolgozat íratható. Az egyes
tantárgyakból iratható témazáró dolgozatok számát a helyi tanterv határozza meg.
A témazáró dolgozatok érdemjegyét a féléves, éves értékelésnél súlyozottan számítjuk.
A dolgozatot a megírástól számított két héten belül a pedagógus kijavítja és kiosztja.
4. Házi feladat
A házi feladat a folyamatos tanulásra nevelésnek és az önálló tanulási képességfejlesztésének
fontos pedagógiai eszköze.

A házi feladat kijelölésében fontos elv, hogy az órai tananyaghoz kapcsolódik, pontosan
megjelöltek a felhasználható segédeszközök (tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, órai
jegyzetek, Internet, stb.), az elkészítés határideje, formája és a minimum terjedelme, valamint az
ellenőrzés és értékelés formája, módja.
A házi feladat rendszeres ellenőrzése minden pedagógus feladata.
Tanulóink ismereteinek elmélyítésére szorgalmi feladat adható, melynek megoldása nem
kötelező. A szorgalmi feladatok megoldását a szaktanár a tanuló értékelésekor figyelembe veheti.
Tanulóink számára házi dolgozat, kutatómunka, projekt munka elkészítése is feladatként adható.
Ezek elkészítésére megfelelő időt biztosítunk. Tanulóink rendelkezésére áll a könyvtár, valamint
a számítástechnikai szaktantermeink.

