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Tanórán kívüli foglalkozások rendje 

A tanórán kívüli foglalkozások rendje, szervezeti formái 

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a 

tanulóközö s- ség, a szülői szervezetek kezdeményezhetik az intézményvezetőnél. A 

foglalkozásokon való részvétel  a tanulók  számára  ingyenes. 

 

A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 1-én hirdeti meg. A tanulók 

érdeklődésüknek megfelelően szeptember 5-ig választhatnak. A foglalkozásokra írásban az 

erre rendszeresített  nyomtatványon  kell  jelentkezni  a szülő,  gondviselő   aláírásával. 

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel után a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A 

tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és a helyettesek  az 

iskola heti  órarendjében  rögzítik,   terembeosztással együtt. 

A foglakozást tartó  pedagógusok  tanmenetét  az intézményvezető  hagyja  jóvá  szeptember 

30- áig.  A foglalkozások  nyilvántartása  külön  naplóban  történik   – szakköri napló,  

sportnapló. 

 A  foglalko zások   típusai:   felzárkóztató   foglalkozás,    tehetséggondozás,   

versenyfelkészítések, 

 énekkar,  sportfoglalkozások,   szaktárgyi  szakkörök,  tanulószoba, napközi. 

 

Térítéses tanórán kívüli iskolai rendezvények: sí-tábor, nyári táborok, szülői kérésre szervezett 

osztály-kirándulások,   múzeum-   és/vagy  színházlátogatások,  túrák. 



 

 
 

 

Az iskola éves munkatervében, az igények felmérése után, az anyagi lehetőségek 

függvényében határozzuk   meg  a térítésmentesen  biztosított  tanórán  kívüli   

foglalkozásokat. 

 

A sportolási lehetőséget kiemelten fontosnak ítéljük meg, ezért folyamatosan biztosítjuk. Az 

érdeklődési körnek megfelelően indítunk szakköröket, önképzőkört, felzárkóztató, tehetség- 

ki- bontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, rendezünk tanulmányi 

versenyeket,  kulturális   bemutatókat,   házibajnokságokat,  sportversenyeket. 

 

Az iskola által szervezett, iskolán  kívüli  rendezvények esetében is  érvényesek  a vonatkozó  

iskolai  szabályok  a nevelőkre  és a tanulókra  egyaránt. 

 

A napközis és a tanulószobai foglalkozások 

Az iskolák a szülői igényeknek megfelelően  biztosítják  a tanulók  napközi  otthoni  és 

tanulószobai ellátását. A jelentkezést írásban szülői aláírással  kell  jelezni  az iskola  által  

kiadott jelentkezési lapon. 

A foglalkozások délután 16 óráig tartanak. A napközi otthoni és a tanulószobai foglalkozások 

rendjét  a Házirend  szabályozza. 

Szakkörök 

A különböző szakköröket a magasabb szintű  képzés  igényével a tanulók  érdeklődésétől  

függően indítják az intézményegységek.  A  szakkörvezető  pedagógusokat  az  

intézményvezető bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. 

Erről, valamint a támogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a 



 

 
 

szakkör működésé- ért. A szakköri  aktivitás   tükröződhet  a tanuló   szorgalom  és szaktárgyi  

osztályzatánál. 

 

Énekkar 

Az iskolák énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott 

időkeretben. Célja a megfelelő  adottságú  tanulók  zenei  képességeinek,  személyiségének  

igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók  létrehozása.  Vezetője  az 

intézményvezető által megbízott kórusvezető. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és 

rendezvények zenei  programját,  ezért  működésének  minden   költségét  az iskola viseli. 

 

Sportkörök 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport 

meg- szerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) tartanak a testnevelő tanárok. Az 

intézmény lehetőséget nyújt tanulóinknak a különböző sportági (röplabda, asztalitenisz, 

kézilabda, labdarúgás,  atlétika,   stb.) foglalkozásokon  és versenyeken  való   részvételre. 

 

A könyvtár 

Az iskolai könyvtár feladatait a saját iskolai könyvtár  látja  el.  A könyvtári  tanórákon  és  az 

évente meghatározott délutáni nyitvatartási idejében áll a tanulók és a pedagógusok 

rendelkezésére. A könyvek, valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről a 

könyvtár használati  rendje  intézkedik. 

 

Felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozás 

A kompenzáló foglalkozások célja az alapképességek fejlesztése  és a tantervi  

követelményekhez való  felzárkóztatás.  A korrepetálást  az intézményvezető  által  megbízott  



 

 
 

pedagógus tartja. Az első négy évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az 

osztálytanító és az osztályfőnök javaslatára kötelező jelleggel történnek. Az ötödik 

évfolyamtól a korrepetálás differenciált  foglalkoztatással  - egyes  tanulókra  vagy  kijelölt   

tanulócsoportokra  kötelező  jelleggel 

- a szaktanárok  javaslatára  történik. 

 

Képesség kibontakoztató program 

Az iskola a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében integrációs és képesség ki- 

bontakoztató programot működtet. A program vezetője az intézmény vezetője. A képesség ki- 

bontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval  együtt, 

azonos  osztályban,  csoportban folyik. 

A tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

minisztere   által  - 2011. évi CXC. törvény  a Nemzeti  köznevelésről  alkalmazásával  

történik. 

A képesség kibontakoztató felkészítésben részt  vevő tanuló  haladását,  fejlődését,  illetve  az 

ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok negyedévente értékelik. 

Az értékelésre meg  kell  hívni  a tanuló  szülőjét,  a tanulót,  indokolt  esetben a gyermekjóléti  

szolgálat,  a gyámhatóság,   illetve   a nevelési  tanácsadó képviselőjét. 

 



 

 
 

2018/2019 tanév 

Általános iskola 

 

Napközi: 

- napközi 

- tanulószoba 

 

Tehetséggondozás: 

- magyar 

- matematika 

- történelem 

 

Szakkör:  

- Színjátszó szakkör 

- Sportkör 

- Testnevelés 

- Énekkar 

 

 

 

 

 

 

 

Alapfokú Művészeti iskola 

 

 Zeneművészeti foglalkozások: 

- zongora 

- furulya 

- fuvola 

- trombita 

- szaxofon 

- szolfézs  

- klarinét 

 

Táncművészeti: 

- népitánc 

 

Képzőművészeti: 

- képző 

 

 


