
13.17.    A házi feladat meghatározásának elvei, korlátai 

  

Egész napos rendben működő osztályaink számára a házi feladat az önálló tanulásra való 

szokatást jelenti. A délelőtti és délutáni órarendbe illesztett tanulási idők elsősorban az 

írásbeli házi feladatok megoldására adnak lehetőséget. A napközi otthon, amennyiben a szülő 

írásban nem kéri a tanuló eltávozását, hasonló feltételeket igyekszik biztosítani a tanulók 

számára. 

A napközis, tanulószobai vagy otthoni megoldásra váró feladatokat a pedagógusok a tanítási 

órákon, a tanított tananyaggal összefüggésben, rendszeres otthoni gyakorlásra jelölik ki. 

A szóbeli felkészülés céljából meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, 

esetenként írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. A 

szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat 

határozunk meg, amelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. 

Azoknak a feladatoknak az elkészítési idejét, amelyek hosszabb időt igényelnek, a tantárgyat 

tanító pedagógus határozza meg az osztály vagy egyes tanulók tudás és képességszintjéhez 

igazítva. Ilyen feladatok például a házi olvasmányok, az olvasónapló, a tanulói kiselőadásokra 

való felkészülés vagy hosszabb idegen nyelvi fordítási feladat, de az életvitel és gyakorlat 

vagy vizuális kultúra órára készítendő alkotás is lehet.     

Az iskolaotthonos osztályok kivételével a hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli 

házi feladatot, de ennek mértéke, terjedelme nem haladhatja meg a hétköznapokon is szokásos 

mértéket. 

Az iskolaotthonos osztályok hétvégi feladata a kötelező és ajánlott olvasmányok olvasása, 

illetve gyűjtőmunka, kutató munka lehetnek. 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor a következő elveket követjük: 

Alsó tagozatos tanulóknak annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki, hogy a másnapi 

felkészüléshez 1-2. évfolyamon 30 perc, 3-4 évfolyamon maximum 45 perc elegendő legyen. 

Felső tagozaton az egyes tantárgyak felkészülési ideje különböző, a felső tagozaton tanító 

pedagógusok figyelemmel kísérik a tanuló órarendjét, hogy a különböző tantárgyakból adott 

feladatok a tanulók túlterhelése nélkül elvégezhető legyen. Minden pedagógus tudja, hogy a 

tanulónak egy-egy tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell. 

A tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) nem 

adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi kapacitását optimálisan kihasználjuk. Ennek 

érdekében szükségesnek tartjuk, hogy felsős tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni 

felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg. A házi feladat nem 

helyettesítheti az új tananyag órai feldolgozását. A szóbeli házi feladat a tanórán megértett és 

gyakorolt tananyagot tartalmazza, az ismeret alaposabb rögzítése érdekében. Az írásbeli házi 

feladatra akkor kaphat a tanuló érdemjegyet, ha erről előzőleg tudomást szerzett. 


