
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Pedagógiai Program 2.3.: 

A tanórán kívüli foglalkozások számát, tanévenként az órakeretből képződő óraszám határozza meg. 

A csoportbontás óraszámának biztosítása után, az esetlegesen „szabad” órakeret felhasználásáról, a 

tanulói igények figyelembevételével döntés a tanévi tantárgyfelosztás elfogadásakor történik. Az 

egyéni és differenciált foglalkozásokra fordítható órakeret felhasználásáról szóló döntést, a tanulói 

igények, szakértői fejlesztési javaslatokhoz kapcsolódó óraigény függvényében, az éves munkaterv, 

(tantárgyfelosztás) tartalmazza. Az iskola ez irányú lehetőségeit bővítik a helyi egyesületek, művészeti 

iskolák által szervezett térítésmentes és önköltséges szakkörök, tanfolyamok. A szabadidő hasznos 

eltöltését biztosítják a pedagógusok által szervezett hagyományos és aktuális igényeket kielégítő 

programok (túrák, kirándulások, színház, koncertlátogatások, versenyek, vetélkedők, stb.), a 

tömegsport-foglalkozások. A foglalkozások száma, heti rendje az iskolai tömegsportra fordítható 

óraszám a tanulói igények figyelembevételével kerül meghatározásra. 

SZMSZ 5.: 

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

intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A 

foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató engedélyezi. A foglalkozások helyét és 

időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik, terembeosztással együtt a mindenkori 

tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az igazgató szeptember 15-ig hirdeti meg a heti 

időbeosztással és a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő szeptember 30. A 

jelentkezés az osztályfőnöknél vagy a foglakozást tartó tanárnál lehetséges. A jelentkezés önkéntes, 

de felvétel esetén a foglakozásokon való részvétel kötelező. 

Az egyéni foglakozások célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséggondozás, a 

gyengébb előképzettségű tanulók felzárkóztatása, a tananyag eredményes elsajátításának 

elősegítése. A tantárgyfelosztásban erre a célra rendelkezésre álló órakeret felhasználásáról az 

igazgató dönt a munkaközösség-vezetők és az igazgatóhelyettesek javaslata alapján. 

- A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vzetők, az igazgató, a tagintézmény-vezetők egyeztetése után lehet meghirdetni. 

ezek vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell 

vezetni. 

- A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. 

Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés céljából. A 

felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata vagy az iskolai háziversenyeken elért 

eredmények alapján történik. 

Házirend 2.3.: 

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és szakértői 

véleményében előírt fejlesztő foglalkozások és a tanulószoba kivételével – önkéntes. Az egyéb 

foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 

Az egyéb foglalkozások között minimum 5 perc szünetet kell tartani. 



Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak szerint 

fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő távolmaradását 

igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá. 

Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, beleegyezésével – 

iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 20 óráig 

befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább 1 felnőtt pedagógus felügyeljen. 

Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény 

megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az osztálytermekben 

tartott osztályrendezvények után a tanterem takarítását – a pedagógus felügyeletével – a 

rendezvényt szervező osztály végzi. 


