ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI
Részlet a házirendből:
10. Tanulóink joga, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel a
dolgozatírás előtt tájékoztatást kapjanak, ellenkező esetben egész órás és témazáró
dolgozat nem íratható. Egy tanítási napon maximum kettő témazáró dolgozat
íratható.
A tanulók joga, hogy a megírástól számított két héten belül a kijavított (amennyiben
ennek objektív akadálya nincs) dolgozatot és egyéb osztályozásra beszedett munkáikat
megtekinthessék, amennyiben ez nem történik meg, a tanulók jogorvoslatot kérhetnek.
A határidőn túl kijavított munkák osztályzatait a tanár csak a diák egyetértésével írhatja
be az osztálynaplóba.
A témazáró dolgozat által számon kért anyagrész pontos megnevezését a tanév elején
leadott tanmenetekben a tanároknak fel kell tüntetni és a tanulókkal közölni. Témazáró
dolgozat alól nincs kimentés. Dolgozati időpontok ütközése esetén az érdekelt tanárok
jussanak megegyezésre. Előre bejelentett témazáró dolgozatról történő hiányzás esetén a
tanár előzetes egyeztetés nélkül, a tantárgy bármely óráján megírathatja a pótló
dolgozatot.
Részlet a Pedagógiai Programból:
Iskolai írásbeli beszámoltatások
1.
Formái, rendje, korlátai:
1.1. Röpdolgozat: előző 1-2-3-4 tanórai anyag számonkérése. Előzetes bejelentés nélkül
íratható korlátozás nélkül.
1.2. Témazáró dolgozat: egy-egy nagyobb anyagrész számonkérését szolgálja. Az íratás
előtt minimum egy héttel be kell jelenteni. Egy tanítási nap maximum 2 témazáró íratható.
1.3. Progress teszt: angol nyelvből hetente általában péntekenként írják a 9. évfolyam
tanulói. Az íratások rendjét a tanév első óráján ismerteti a csoportvezető tanár.
1.4. Vizsgadolgozatok: angol nyelvből az alábbi rend szerint
1.4.1. A 9. évfolyamon évi 3 vizsgahét, az intézmény éves munkatervében előre
meghatározott időpontokban. A vizsgahéten az írásbeli nyelvvizsgának megfelelő
feladatsorokat kell megoldani.
1.4.2. 10. és a 11. évfolyamokon félévkor írásbeli vizsgát tartunk. A 12. évfolyamon, év
végén vannak írásbeli vizsgák.
1.4.3. A 13. évfolyamon félévkor van vizsgadolgozat.
1.4.4. Vizsgahéten az adott évfolyamban más tantárgyból nem lehet témazáró dolgozatot
íratni.
2.
Súlya és szerepe a tanulók tudásának értékelésében
2.1. A röpdolgozatok feladata a tanítási-tanulási folyamat során az eredményes tanulás
elősegítése. Szerepe a tanulók formatív, nyomon követő mérése. Feleletértékű.
2.2. A progress test speciális feladatot tölt be az angol nyelvi oktatásban. Egyszerre
nyomon követő és szummatív szerepű mérés. Az osztályzatok megállapításakor 1/3 arányban
számítjuk be.
2.3. A témazáró dolgozatok és a vizsgadolgozatok feladata az összegzés. A témazárók kb.
75 %-ban határozzák meg az osztályzatokat.
Angol nyelvből a témazárók és a vizsgadolgozatok 1/3 – 1/3 arányban határozzák meg
az osztályzatot.

