Tanórán kívüli foglalkozások

A tanórán kívüli foglalkozások rendjét, igénybevételi lehetőségeit a Házirend 2.5 pontja, illetve
a Pedagógiai Program 2.6.3 pontja szabályozza
Eszerint:
Házirend:
2.5.

Tanórán kívüli foglalkozások rendje
A tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezés önkéntes, jelentkezés esetén azonban a részvétel
kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozások rendjére a tanórákra vonatkozó szabályok érvényesek. Iskolai
foglalkozás tartható az iskola épületén kívül is. A házirendben előírt viselkedési normákat az
iskolán kívül szervezett iskolai foglalkozásokon is be kell tartani.
A köznevelési törvény 6. számú mellékletében meghatározott tehetséggondozás és
felzárkóztatás 1-3 fővel szervezhető (a jogszabályban meghatározott órakereten belül).
Az iskolai keretek között szervezett tanulmányutak, kirándulások, mozi-, színház- és
koncertlátogatások esetére a házirend viselkedésmódokat szabályozó előírásai kötelezőek.
A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók, a nevelőtestület, továbbá más, iskolán kívüli
szervezetek is kezdeményezhetik.







Pedagógiai Program:
2.6.3 Nem kötelező tanórai foglalkozások

Az iskola az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat biztosítja a tanulók részére:






Konzultációk
Tantárgyi, szakmai szakkörök
Szakmai versenyekre felkészítő foglalkozások
Felzárkóztató és tehetségfejlesztő foglalkozások
Iskolai sportkör

Szabadon választott tanórán kívüli foglalkozások szervezése, a részvétel feltételei:








A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés határideje az adott tanévben szeptember vége.
A jelentkezés az adott tanévre szól.
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások kivételével –
önkéntes.
A felzárkóztató foglalkozásokon résztvevő tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a
szaktanárok jelölik ki.
A foglalkozásokat a rendelkezésre álló órakereten belül úgy kell szervezni, hogy azok ne akadályozzák
a tanítási órák megtartását.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a
vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni
kell.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek
szerint figyelembe kell venni.
A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az
is, aki nem az iskola pedagógusa.

További tanórán kívüli foglalkozások, illetve lehetőségek:





A tanulók iskolán kívüli szervezet, egyesület, intézmény munkájában részt vehetnek. A részvételt az
osztályfőnök a szülővel egyezteti.
Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében
osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A tanév során egy tanítási napot tanulmányi
kirándulás céljából minden osztály felhasználhat.
Az iskola nevelői, szülői, az Igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára kulturális programokat
(pl. színházlátogatás), túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek.
Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális
versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért
a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.

