
TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 

LEHETŐSÉGE 

/a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 23. § (3) bekezdés f) pontja/ 

 

 

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

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Szakköri és egyéb tanórán kívüli iskolai 

foglalkozások, rendezvények kiegészítik oktató nevelő munkánkat, élményekkel gazdagítják 

tanulóinkat, erősítik az összetartozás érzését. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók 

közössége, a szülői szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az 

igazgatónál. 

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

A tanórán kívüli foglalkozások a délelőtti tanítás befejezése után a tanulókkal egyeztetett 

időpontban kezdődnek. Az iskola által szervezett mindenféle rendezvényen a tanári, illetve 

felnőtt - az iskola által megbízott személy - felügyelete kötelező. 

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri 

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

 

 

A tanórán kívüli foglalkozások formái 

Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak: 

o tanulószoba, napközi 

o szakkörök 

- Fráter kórus 

- Scola Viridis 

- rajzszakkör  

- média szakkör 

- újságírás 

- hittan szakkör 

 

o tehetséggondozás (Mustármag) 

o iskolai sportkör 



o tanulmányi és sportversenyek 

o kulturális rendezvények 

o könyvtárlátogatás 

o tanulmányi kirándulások 

o diáknap 

o érettségi felkészítések 

o gyógytestnevelés 

 

Tanulószoba, napközi 

- Az 5-6. évfolyamosok számára a tanítás befejezését követően tanulószobai foglalkozást 

biztosít az iskola. A tanulószoba célja, hogy az alsó évfolyamos diákoknak tanulási és 

kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a tanórák után. 

- A foglalkozáson a tanulók szülői kérésre vehetnek részt, ezt az igényt év elején 

jelezhetik az osztályfőnököknél. Ha valaki később szeretne becsatlakozni, arra is van 

lehetőség, írásbeli szülői kérelem alapján. A napköziből kimaradni is csak írásbeli szülői 

kérés alapján lehet. 

- A napközi időbeosztása:  

11.45-13.25   Ebéd, közös szabadfoglalkozás a napközis tanár vezetésével. 

   (órarendbe iktatva az 5. órában az 5. évfolyam, a 6. órában a 6. 

     évfolyam étkezik) 

14:00 – 16.00   Házi feladatok elkészítése, tanulás.  

16.00    A tanulószobai felügyelet vége.  

 

Szakkörök 

- Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás 

lehetőségeinek figyelembevételével a munkaközösség-vezetők javaslata alapján 

indítunk. 

-  Szakköri foglalkozás szervezhető valamennyi tanított tantárgyból igény szerint, ha 

jelentkezés eléri a 10 főt csoportonként.  

- A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről valamint a 

látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.  

- A szakkörök térítésmentesek. A jelentkezés egész tanévre szól. 

 

 

 



Tehetséggondozás  

Mustármag” komplex személyiségfejlesztő programunkkal az 5-8. osztályos diákoknak 

kínálunk októbertől kezdődően havonta egy alkalommal fakultatív délutáni foglalkozásokat. A 

hétköznap délutánokra tervezett alkalmak teret adnak a tantárgyi oktatáson túlmutató, de az 

egyéni fejlődést maximálisan támogató területeknek, mint a fejlesztő játékoknak, tanulási 

stratégiák elsajátításának, érzelmi intelligenciát fejlesztő, önismeretet, társas kapcsolatokat 

valamint kommunikációt fejlesztő foglalkozásoknak. A jelentkezés önkéntes. 

 

Iskolai sportkör 

- Az iskolai sportegyesület (ISE) a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, 

a sport megszerettetésére alakult meg.  

- Az ISE, mint szervezeti forma az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri 

foglalkozásokon, versenyeken való részvételre. 

- A sportegyesület szakosztályai - röplabda, kosárlabda, labdarúgás - minimum heti 2 óra 

időtartamban biztosítanak testedzési lehetőséget.  

 

Tanulmányi és sportversenyek 

- A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények 

függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, a települési, megyei és az országos 

meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.  

- Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és 

felelősek lebonyolításukért. 

 

Kulturális intézmények látogatása 

- Múzeum, színház (Fráter-bérlet), mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint 

sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, 

vagy kisebb tanulócsoportok számára.  

- Tanítási időben történő látogatáshoz az igazgató engedélye szükséges. 

 

Könyvtárlátogatás 

- Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitvatartási 

idejében áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.  



- A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről a 

könyvtár működési rendje intézkedik. 

 

Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 

- Az intézmény a diákok részére osztálykirándulásokat szervezhet, melyeknek célja 

hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése és az osztályok közösségi 

életének fejlesztése. 

-  A tanév munkaterve szerint a kirándulás 1 napos, 1 tanítási nap biztosítható rá. Az 

osztálykirándulás tervezetét írásban kell leadni az igazgatónak. 

- A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni. 

-  Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás 

szervezési kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat.  

- A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell  biztosítani, amennyi a program 

zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt ill. 15 

tanulónként 1 főt. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről 

is. 

 

A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

- Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és 

csoportos külföldi utazáshoz, - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, 

sport és tudományos rendezvény – az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni 

utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport 

vezetője az utazás előtt legalább egy héttel az igazgatónak írásban nyújtja be. A 

csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, 

útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, kísérő tanárok nevét, a várható 

költségeket. 

 

 

Diáknap 

Diáknap a tanításmentes munkanapok terhére szervezhető a tanév során egy alkalommal, 

amelynek programját az DÖK állítja össze és egyezteti a diákönkormányzat munkáját segítő 

pedagógussal. 

 



Gyógytestnevelés 

- Gyógytestnevelés foglalkozásokon azoknak a tanulóknak kell részt venni, akik az 

iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat betegségük alapján a mindennapos testnevelési 

órák látogatása alól kivont. 

- Az ide utalt tanulóknak a foglalkozásokon való részvétel kötelező, hiányzásaikat 

igazolni kell, mert az beszámít a tanuló hiányzásába. A gyógytestnevelő által adott 

érdemjegyek és osztályzatok kerülnek be a naplóba illetve a tanuló ellenőrzőjébe és 

bizonyítványába. 

 

 


