
 
 
 
 
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 
 

SzMsz 18. oldal 

4.3. Tanórán kívüli foglalkozások 

 

Az iskola, éves munkatervében, az igények felmérése után, az anyagi lehetőségek függvényében 

határozzuk meg a térítésmentesen biztosított tanórán kívüli foglalkozásokat. Az érdeklődési 

körnek megfelelően indítunk szakköröket, felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális 

ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, rendezünk tanulmányi versenyeket, kulturális 

bemutatókat, házibajnokságokat. Szervezünk költségtérítéses kirándulásokat, túrákat, 

sportfoglalkozásokat. Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvények esetében is 

érvényesek a vonatkozó iskolai szabályok a nevelőkre és a tanulókra egyaránt. 

 
SzMsz 24. oldal 

6.10. Egyéb programok, rendezvények 

 

Az iskola a tanulók érdeklődése, a szülők igényei és az iskola lehetőségei szerint tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozásokon való részvétel a tanulók számára ingyenes. A tanórán 

kívüli foglalkozások szeptember 15-étől kezdődnek és május 31-éig tartanak. A foglalkozásokra 

a tanulók a szülők beleegyezésével, jelentkezési lapon önként jelentkeznek, de a részvétel a 

jelentkezés után kötelező. A foglakozást tartó pedagógusok tanmenetét az igazgató hagyja jóvá, 

szeptember 30-áig. A foglalkozások nyilvántartása külön naplóban történik –szakköri napló, 

sportnapló. A foglalkozások típusai: felzárkóztató foglalkozás, tehetséggondozás, 

versenyfelkészítések, sportfoglalkozások, szaktárgyi szakkörök, napközi. 

Térítéses tanórán kívüli iskolai rendezvények: nyári táborok  

 

SzMsz 25.-26. oldal 

6.13. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások  

 

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

az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A 

foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, 

terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

  

 A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével az 

igazgató helyettessel történő egyeztetés után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az igazgató bízza 

meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.  

 

 Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek időpontját az éves munkaterv tartalmazza. 

Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő 

öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.  

 

 A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A 

tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, 

szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a 

szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi pedagógusok és az igazgatóhelyettes felelősek. 
 



 A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus 

tartja.  

 

 A zenei kultúra fejlesztése érdekében az érdeklődő tanulók számára évente több alkalommal a 

tanítási időben egy órás időtartamú hangverseny-látogatást szervezünk. 

 

 Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és más keresztény közösségek által 

működtetett oktatási intézményekről. Külföldi utazások az igazgató engedélyével és pedagógus 

vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. 

 

 A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 

pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó 

megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások 

szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni. 

 
 
 

Az intézmény a  tanórai  foglalkozások  mellett  a  tanulók  érdeklődése,  igényei, szükségletei,   valamint   
az   intézmény   lehetőségeinek   figyelembe   vételével   tanórán   kívüli foglalkozásokat  szervezhet.  A  
foglalkozások  vezetőjét  az  igazgató  bízza  meg. 
 
A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások kivételével – 
önkéntes. A jelentkezés a tanév elején történik és egy tanévre szól. 
 
A  felzárkóztató  foglalkozásra  kötelezett  tanulókat  képességeik,  tanulmányi  eredményük alapján a 
tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a foglalkozásokon kötelező. 
 
A tervezett tanórán kívüli foglalkozásokról a szülőket és tanulókat szülői értekezleten illetve 
osztályfőnöki  órán  tájékoztatjuk.  A  végleges  döntéskor  a  szülők  és  tanulók  javaslatait,  igényeit 
figyelembe kell venni. 

 
 

Működő foglalkozások 
 

•   versenyre fölkészítő foglalkozás 
•   korrepetálás 
•   napközis foglalkozás 

 
A tanórán kívüli foglalkozások általános szabályai 

•   A   tanórán   kívüli   foglalkozások   megszervezését,   heti   óraszámát,   a   vezető   nevét, 
működésének idejét minden tanévben az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 
•   A  tanórán  kívüli  foglalkozások  megszervezésénél  a  tanulói,  szülői,  tanári  igényeket  a 
fenntartó által is jóváhagyott órakereten belül kell figyelembe venni. 
•   Megbízási szerződéssel olyan személy is vezethet tanórán kívüli foglalkozást, aki nem az iskola 
kinevezett pedagógusa. 
•   Korrepetálás   kivételével   tanórán   kívüli   foglalkozás   legalább   hét   jelentkező   esetén 
szervezhető. 

 
Egyéb tanórán kívüli tevékenységek 

•   osztálykirándulások 
•   versenyek (tanulmányi, sport, művészeti) 
•   kulturális programok (színház és múzeumlátogatás) 



•   könyvtári program 
•   táborozás 
 

 Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon a tanórák után 

látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 Nyitvatartási idő: hétfő 9-11, 13.30-14.30, kedd: 9.00-11.00 14.00-16.00, péntek 13.30-14.30 



Az  osztály  szintű  tanórán  kívüli  foglalkozások  megszervezése  az  osztálytanító  illetve  az 
osztályfőnök   feladata.   Az osztálytanító, osztályfőnök  a   tanév   elején   (szeptember   30-áig) 
munkatervben rögzíti a tervezett tanórán kívüli tevékenységeket, melyek az igazgató 
jóváhagyásával valósíthatók meg.  
 
Az  iskolai  szintű  tanórán  kívüli  foglalkozások  megszervezése  az  igazgató  által  kijelölt 
pedagógus feladata. Az iskolai szintű tanórán kívüli tevékenységekről naplót kell vezetni. 
A foglalkozások térítésmentes illetve önköltséges formában szervezhetők. 
 
Az egyéb tevékenységek  közül  azok,   melyek   tanórához   hasonló   keretek   között 
szerveződnek, megjelennek a helyi tanterv órakeretei között, valamint a tantárgyfölosztásban. 


