TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola pedagógusai az utolsó tanítási óra
után 16 óráig szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni
kell.
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán
kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a
jelentkezés egy tanévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A
tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni
foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola
intézményvezetője adhat.
A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.
Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:
1. Napközi otthon, tanulószoba
A napközis foglalkozás a tanulást segítő tevékenységen túl tartalmazza a személyiség
fejlesztését szolgáló szabadidős tevékenységeket, valamint a tehetséggondozás, a
hátrányos helyzetű, illetve a lassabban haladó tanulók számára a felzárkózás
lehetőségeit is. A napközis foglalkozásokat tartó tanítók a délutáni foglalkozások
megtartása mellett az ebédeltetést is biztosítják. Szoros kapcsolatot tartanak és
együttműködnek az osztályban tanító kollégákkal. A tanítási szünetekben a
munkanapokon – igény esetén (minimum 10 fő) – összevont napközis csoport üzemel
vagy az iskolában vagy másik ügyeletes iskolában, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik,
akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.
5–8. évfolyam számára, ha a szülők és a tanulók igénylik, tanulószobai
foglalkozásokat szervezünk tanulást segítő, felzárkózó vagy tehetséggondozó
szolgáltatást nyújtva.
A napközi otthonra, tanulószobai foglalkozásokra vonatkozó szabályok:
o A napközi otthonba, tanulószobai foglalkozásokra történő felvétel a szülő
kérésére történik.
o A napközi otthonba, tanulószobai foglalkozásokra tanévenként előre
minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell
jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke
napközi otthoni, tanulószobai elhelyezését.
o Az iskola a napközibe, tanulószobai foglalkozásokra minden hátrányos
helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
o A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba
járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és 16.00 óráig
tartanak. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számára 16.00
óra és 17.30 között az iskola felügyeletet biztosít. A tanulószobai
foglalkozások 13 órától kezdődnek és 16.00-ig tartanak.
o A napközis foglalkozásokon, tanulószobai foglalkozásokon a tanulmányi

idő 1430-1600-ig tart.
A tanulmányi idő megkezdése után a foglalkozás nem zavarható, kivételt
indokolt esetben csak az intézményvezető tehet.
o
A napközis és tanulószobás tanuló, a tanulási idő, valamint az uzsonna
befejezése előtt csak indokolt esetben – előzetes írásos szülői kérés
alapján – kaphat engedélyt – korábbi eltávozásra.
o A napközis, tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek
igazolnia kell.
o A tanuló a napközis, tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes
vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői
kérés hiányában – a tanuló eltávozására az intézményvezető vagy az
intézményvezető- helyettes engedélyt adhat.

2. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók
gondozását, valamint a lemaradók felzárkóztatását az egyes
szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik.
o Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója. Az iskolai
sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési
órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint
a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.
o Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek
művésziek, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös
érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök térítésmentesek,
jelentkezés minden év szeptember 15-ig lehetséges. A szakköröket a
szülők és a tanulók igényei szerint szervezzük, a szakkörök indításáról a
szülői szervezet és a szakmai munkaközösség véleményének
kikérésével az intézményvezető dönt.
A szakköri foglalkozások legkésőbb október 1-jén kezdődnek és május
végéig tartanak. Szakkör vezetését - az iskola intézményvezetőjének
megbízása alapján - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola
dolgozója.
o Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók további fejlesztését segítik a különféle
(szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb
tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
3.

Kirándulások, külföldi tanulmányutak, nyári táborok, erdei iskola
Az iskola pedagógusai az osztályok számára évente egy alkalommal (az
éves munkatervben meghatározott időpontban) tanulmányi kirándulást
szervezhetnek. Célja: a honismeret bővítése, általános műveltség

növelése, egészséges életre nevelés, közösségi érzés fejlesztése. A
kirándulások önköltségesek. Az iskolai kirándulások esetén a
köznevelési intézmény a kártérítési felelősség általános szabályai
szerint felel a tanulónak okozott, saját érdekkörében felmerült károkért.
A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében
felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek,
amelynek kedvezményezettje a tanuló.
A külföldi iskolai kirándulás az azonos nevelési-oktatási intézménnyel
tanulói jogviszonyban álló legalább hét tanuló részvételével, a nevelésioktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban pedagógus vagy
nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
személy felügyeletével megszervezett - Ausztria kivételével Magyarországgal nem szomszédos állam területére irányuló
térítésköteles kirándulás.
Sítábor és az idegen nyelv ismeretének elmélyítése és a nyelvgyakorlás
céljából külföldre kirándulás illetve tanulmányút szervezhető. A
költségeket a szülők vállalják.
2018. szeptember 1-től nyilván kell tartania az iskolának a tanulói
nyilvántartás adatkörében azt is, hogy a tanuló hányadik évfolyamon,
mely országban vett részt a határon túli kiránduláson
Erdei iskola, nyári táborok: erdei iskolai foglalkozásokat, nyári
táborokat szervezhet az iskola, amelyek önköltségesek. Az iskola
segíthet a rászorulóknak (alapítvány, pályázat stb.).
A kirándulásokon, erdei iskolai foglalkozásokon, táborokban a részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fizetik. A tanuló programon
való részvételéről, az azt szervező tanár/ok dönt/enek, fegyelmező
intézkedésként az eltiltásról a nevelőtestület hoz határozatot.
4. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó
foglalkozás
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását szolgálják a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti
előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken
a foglalkozásokon - ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel
jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A
tanuló programon való részvételéről, az azt szervező tanár/ok
dönt/enek, fegyelmező intézkedésként az eltiltásról a nevelőtestület
határozatot hoz.
5 Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a
tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők
anyagi helyzetéhez igazodva a fentieken kívül különféle szabadidős
programokat szervez az iskola. Pl.: adventi programok, farsang,
szalagavató, sportéjszaka, kerékpár- és egyéb túrák, korcsolyázás
stb. A részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fizetik.
A tanuló programon való részvételéről a szervező tanár/ok dönt/enek,
fegyelmező intézkedésként az eltiltásról a nevelőtestület határozatot
hoz.

