
 

A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

 

 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

A tanórán kívüli foglalkozások 16 óráig tartanak, 17 óráig felügyeletet biztosítunk. A tanórán 

kívüli foglalkozásokra a tanév elején lehet jelentkezni. A jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozás kivételével – önkéntes és egy tanévre szól. Év közben kimaradni csak a szülő írásos 

kérésére lehet. A szülő kérelmére a tanuló felmentést kaphat a 16 óra előtt szervezett egyéb 

foglalkozás alól. 

Térítés nélkül igénybe vehető tanórán kívüli foglalkozások: napközi otthon, tanulószoba, 

tanulmányi és művészeti szakkörök, iskolai sportkör, felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

Térítés ellenében szervezett foglalkozások: tanulmányi kirándulás, erdei iskola, táborok (pl. 

sítábor, edzőtábor, nyári tábor). 

A tanórán kívüli foglalkozások az utolsó kötelező órarendi óra után szervezhetők. A délutáni 

foglalkozásra a nem napközis tanuló a foglalkozás megkezdése előtt 5 perccel érkezzen!  

Diákkörök 

A tanuló joga, hogy részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok 

létrehozását. A diákkör létrehozását minimum 8 fő kezdeményezheti. Iskolában csak tantárgyi, 

kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók. A diákkört csak pedagógus irányíthatja. A 

diákkör működéséhez az iskola biztosítja a feltételeket.  

Ha a diákkör a tanórán kívüli foglalkozás keretére nem működtethető, térítésidíj- fizetési 

kötelezettség mellett is megszervezhető. Feltétele, hogy ne legyen kizárva az a tanuló, aki a 

költségtérítést nem tudja megfizetni. 

 

 
 

1.1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 
 

- Tanórán kívüli foglalkozások rendje 



Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői 

szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetnek az 

intézményvezetőnél. 

A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember első hetében hirdeti meg, 

és a tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember l5-ig választhatnak. A 

foglalkozásokra írásban kell jelentkezni szülők aláírásával. 

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetében a foglalkozásokon a részvétel kötelező! 

A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető-helyettes rögzíti 

az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt. 

 
 

- Napközi és a tanulószobai foglalkozások 

Napközi - a szülő kérésétől függően - 1-4. évfolyamon működik. 

Kérhető: 

 teljes, foglalkozást is tartalmazó szolgáltatás 

 legfeljebb a tanulási idő kezdetéig 13.45-

ig tartó ebédelés, étkezés  

 csak étkezés 

 

Az iskolából történő elbocsátás ideje: 

 az ebéd befejezése 

 14.20-as tanulási idő előtt  

 15.20 óra, a tanulási idő vége 

 17.00 óra, az iskola foglalkozások befejezése 

Az iskolából való távozás időpontját a napközis csoportvezetőnek írásban kell jelezni, az 

üzenő füzetben, vagy külön lapon. 15.20-ig a tanóra befejezéséig a szülők nem jöhetnek be 

a folyosóra sem. Előzetes telefonos egyeztetés után az osztályfőnökökkel és a 

szaktanárokkal lehetőséget biztosítunk a szülőknek az egyéni fogadóórákra. Minden 

esetben a portán is tudatni kell a látogatást. 

A napközi csak a szorgalmi időszak tanítási napjain működik. 

A napközis szolgáltatás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és 17 óráig 

tart. Az ebédeltetés 11.20-13.45 között, beosztás szerint, szervezett rendben 

történik. 

Az étkezőben felügyelet mellett a kulturált étkezési szokások kialakítását kell célul 

tűzni. A levegőztetés és játék 14.00 óráig tart. 

A napközis tanulási idő 14.20 órától 15.20 óráig tart. Biztosítani kell a tanulási idő 

zavartalanságát. Ennek igény szerint 90-100 percig kell tartani közbeiktatott szünettel. 

El kell érni, hogy a gyerekek ne menjenek haza megírt lecke, tanulás nélkül. Meg kell 

szervezni a szaktárgyak segítését. 

A szülő kérésére ezt követően 17.00 óráig tartó összevont ügyeletet szervezünk. 
 

- Szakkörök 

 
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől 

függően indítja az iskola. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. 

A szakkörök ismeretanyagáról és a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkört 

vezető pedagógust az intézményvezető bízza meg, aki felelős a szakkör működéséért. 

A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalomi és szaktárgyi osztályzatában. A 



szakkörök működésének feltételeit az iskola költségvetése biztosítja. 
 

- Önképzőkörök, énekkar, zenekar 

 
Az iskola ismeretterjesztő, művelődési, művészeti, képesség-  és közösségfejlesztő 

célokkal önképző köröket szervez. Az önképzőkörök munkája nagymértékben 

hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. 

Az önképzőkörök szakmai irányítását kimagasló felkészültségű pedagógusok, vagy külső 

szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével és a működés feltételeinek 

támogatásával. Az iskola énekkara és zenekara sajátos önképzőkörként működik, a 

tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben. A célja a megfelelő adottságú tanulók 

zenei képességeinek, személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi 

produkciók létrehozása. Vezetője az intézményvezető által megbízott kórusvezető tanár. 

Az énekkar és a zenekar 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 

megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a 

testnevelő tanárok. 

Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági (kosárlabda, röplabda, 

labdarúgás, atlétika, stb.) edzéseken és versenyeken való részvételre. 
 

- Felzárkóztató foglalkozások, egyéni korrepetálások 

 
A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

fe1zárkóztatás. A korrepetálást az intézményvezető által megbízott pedagógus tartja. 

A korrepetálás differenciált foglalkoztatással - egyes tanulókra vagy kijelölt 

tanulócsoportokra– a szaktanárok javaslatára történik. 
 

1.2 Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 
 

- Versenyek és bajnokságok 

 
A diákok tanulmányi, szakmai kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon 

való részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 

Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai 

munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést az 

intézményvezető-helyettes irányítja. 
 

- Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 

 
Az Intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyek célja (a 

pedagógiai program célkitűzései alapján): 

 a természet és a hazai kulturális örökség megismerése, 

 a fiatalok közösségi életének fejlesztése. 



A kirándulások a munkaterv alapján tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási szünetben 

szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét (időtartam, útvonal, program, közlekedési 

eszköz, szálláshely, étkezés módja, létszám, kísérők neve, stb.) írásban kell leadni az 

intézményvezető- helyettesnek. A kirándulásokat az intézményvezető engedélyezi a felelős 

pedagógus kijelölésével. A kirándulások úti célját, programjait az intézményi kirándulási 

program alapján kell összeállítani úgy, hogy a tanulók a teljes tanulmányi idő végére 

megismerhessék szűk, majd távoli környezetük nevezetességeit, hazánk valamennyi 

tájegységét. A tanulmányi kirándulások tematikáját az osztályfőnöki tanmenetben kell 

tervezni. 

A kirándulásról csak indokolt esetben lehet távol maradni. Amennyiben az osztály 

tanulóinak 20%-a távol maradna, a kirándulást le kell mondani. 

Szülői értekezleten a szülői közösséggel egyeztetni kell a kirándulás szervezését és a 

költségkímélő megoldásokat. A várható költségekről a szülőket az ellenőrző útján kell 

tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a költségek vállalásáról. A tanuló szociális 

helyzetétől, szorgalmától függően a költségekhez az iskola, az alapítvány hozzájárulhat. 

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

zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt. Gondoskodni kell az 

elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is. 

 
 

- Kulturális programok látogatása 

 
Múzeum, színház, mozi, hangverseny, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint 

sportrendezvények 

a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb 

tanulócsoportok számára. A kulturális rendezvények látogatása az anyagi vonzatok miatt a 

szülők engedélyéhez kötött, ezért az információkat előzetesen be kell jegyezni a tájékoztató 

füzetbe (program, időtartam, helyszín, várható költség). A tanítási időben az 

intézményvezető engedélye szükséges. 
 

- Külföldi utazások rendszabályai 

 
Szorgalmi időben a külföldi utazáshoz - amelyek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, 

sport és tudományos rendezvény - az intézményvezető engedélye szükséges. A kérelmet 

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

vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az intézményvezetőnek írásban nyújtja be. 

A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, 

útvonalát, a szálláshelyet, az étkezés módját, a résztvevő tanulók névjegyzékét, a kísérő 

tanárok nevét, a várható költségeket. 

 
 

2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája 

 
Szervezeti formák: 

 tehetséggondozó foglalkozás 

 felzárkóztató foglalkozás 

 szakkörök  
 


