
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint 
az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat (szakkör, 
tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaorientáció) szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát 
az intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt.  

A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

Az intézményben igénybe vehető egyéb foglalkozások: 

1. szakkör, 
2. logopédiai és gyógypedagógiai és gyógytestnevelés foglalkozás, 
3. mindennapos testnevelés szervezése, 
4. egyéb (napközis, tanulószobai) foglalkozás, 
5. felzárkóztatás, korrepetálás, 
6. versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás, 
7. szabadidős foglalkozás, 
8. fejlesztő foglalkozás, 
9. énekkar,  
10. iskolai könyvtár. 

1. Szakköri foglalkozások 

Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésének, igényeinek 
megfelelően indít az iskola a felhasználható órakeret függvényében. A foglalkozások előre 
meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell 
vezetni. A szakkör vezetője szakmailag és pedagógiailag felelős a szakkör működéséért. A 
szakköröket fel kell tüntetni az éves tantárgyfelosztásban és a munkatervben. 

2. Logopédiai, gyógypedagógiai és gyógytestnevelés foglalkozás 

Utazó gyógypedagógus látja el a szakértői véleménnyel rendelkező tanulókat.  

3. Mindennapos testnevelés 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelés órát tartalmaz, amelyből heti 
három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről 27.§ (11), (11a), (13)) alapján diákjaink számára lehetőséget biztosítunk a 4. és 5. 
testnevelésóra alábbi rendben történő teljesítésére:  

- az egyesületekben, szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 
köznevelési törvényben meghatározott tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával 
teljesíthető, 

- a kötelező testnevelésórákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési foglalkozáson 
történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola-egészségügyi szolgálat 
szakvéleménye szerint – a rendes testnevelésórákon is részt vehetnek. 

4. Egyéb (napközis és tanulószobai) foglalkozások 

A napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórára való felkészülés, a tanuló napközbeni 
ellátásának, a szabadidő hasznos eltöltésének színterei. A tanulószobai foglalkozások 13:45-től 
15:45-ig terjedő időtartamban működnek. 
Indokolt eseti távozást a csoportvezető pedagógus engedélyezheti. Az elbírálás a szülő írásos 
kérelme alapján történik. 

 



5. Felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozás 

A fejlesztő foglalkozások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 
felzárkóztatás. Az egyéni képességfejlesztést, tehetséggondozást az intézményvezető által 
megbízott pedagógus tartja. Az alsó tagozat felzárkóztatása, fejlesztése az órarendben rögzítve a 
tanítók javaslatára kötelező jelleggel történnek. Felső tagozatban képesség szerinti 
csoportbontással, illetve tanórán kívüli foglalkozás keretében a szaktanárok javaslatára történik.  

6. Versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás 

A tanulók intézményi, városi, megyei és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, 
szaktanári vagy egyéni felkészüléssel.  

A meghirdetett országos versenyekre történő nevezésért, felkészítésért az érintett tantárgy 
szaktanára és a szakmai intézményvezető-helyettes felelős. 

A tanulók felkészítése egyéni vagy kiscsoportos formában történik. 

A tehetséggondozást végző csoportokat a munkaközösség-vezetők és az intézményvezető 
egyeztetése után lehet meghirdetni. A csoportok vezetőit az intézményvezető kéri fel és bízza 
meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.  

7. Szabadidős foglalkozások 

Az érdeklődő tanulók részére szervezzük ezeket a foglalkozásokat, a tanítás utáni szabadidő 
szervezett, felügyelt, hasznos eltöltése céljából. Az iskolán kívüli rendezvényeken a tanuló 
előzetes írásos szülői engedéllyel vehet részt. 

8. Énekkar 

Az iskola énekkara szakkörként működik, vezetője az intézményvezető által megbízott 
kórusvezető tanár. 

A kóruspróbák meghatározott időben, heti rendszerességgel tarthatók.  

Egyéb foglalkozások a kóruspróbák idejére nem tervezhetők. 

9. Fejlesztő foglalkozások 

A pedagógiai szakszolgálat javaslata alapján a tanulók fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt a 
fejlesztő gyógypedagógus irányításával. A foglalkozásokon a tanuló készségeinek, 
képességeinek fejlesztése történik annak érdekében, hogy a tantervi követelmények elsajátítására 
alkalmassá váljon. A programba vett tanulók megjelenése a foglalkozásokon kötelező, a 
hiányzást igazolni kell.  

A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni. 


