
Tanórán kívüli foglalkozások 

 

 Az egyéb tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, 

továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az intézményvezetőnél, ill. 

törvény írhatja elő (pl. fejlesztés, napközi). Az igényeket lehetőség szerint kell figyelembe 

venni. 

 

 A tanórán kívüli programon való részvétel feltétele az iskolai „Jelentkezési 

adatlap”kitöltése, minden év május 20-ig.  

 A második idegen nyelv választásának feltétele az anyanyelv és irodalom tantárgyból a 

4-es (jó), az első idegen nyelvből minimum 4-es (jó) előző év végi osztályzat. 

 A választható egyéb foglalkozások tekintetében az érdeklődési kör a meghatározó szem-

pont. A korábbi teljesítménytől függetlenül szabad választása van a tanulóknak, de a teljes 

tanévre elkötelezettséget jelentenek. 

 A pótfelvételi lehetőség határideje minden év szeptember első hete. 

 A választott órát oktató tanár személyéről, a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást 

kapnak, de a tantárgyfelosztás alapján csak a tanév elején válik véglegessé. 

 A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató engedélyezi.  

 A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik, terembeosztással 

együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva.  

 A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni a tájékoztató füzetben vagy jelentkezési lapon 

a szülők aláírásával.  

 Tanórán kívüli foglalkozásra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások –

korrepetálás, fejlesztő felkészítés - kivételével önkéntes. A jelentkezés tanév elején 

történik, és egy tanévre szól 

 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg, akik munkájukat 

munkaköri leírásuk alapján végzik.  

 Tanórán kívüli foglalkozást az is vezethet, aki nem az iskola pedagógusa.  

 A foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

 A Házirend előírásai a tanórán kívüli foglalkozáson résztvevőkre is érvényesek.  

 

 Iskolai tömegsport.  

 A tömegsport foglalkozásokon az iskola minden tanulója, önkéntes alapon részt vehet. A 

tes-tnevelési órákkal együtt biztosítják a mozgásigényeinek kielégítését, valamint a 

tanulók felké-szítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli versenyekre. 

 Szakkörök.  

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződ-hetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök 



indításáról – a felme-rülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók.  

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetsé-gesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a nevelők 

szakmai munkaközössé-gei vagy a szaktanárok végzik. 

 Tanulmányi kirándulások.  

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

előse-gítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást 

szervez-hetnek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülő-knek kell fedezniük. 

 A 7.-8. osztályos tanulók részére határon túli kirándulásokat szervezünk a Magyarország 

ha-tárain kívül élő magyarság bemutatása céljából, amennyiben ezt a központi 

költségvetés, vagy pályázati forrás támogatja. (Határtalanul) 

 Erdei iskola.  

A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola 

falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken 

főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való 

részvétel ön-kéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják 

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

láto-gatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. 

A felme-rülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Szabadidős foglalkozások.  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felké-szíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle sza-badidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatá-sok, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.) A szabadidős 

rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük.  

 Iskolai könyvtár.  

A tanulók egyéni tanulását, önképzését, versenyekre való felkészülését a tanítási napokon 

lá-togatható iskolai könyvtár segíti. 

 


