A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE
Általános célok
 A tanulók tehetséggondozása, képességeik sokoldalú kibontakoztatása.
 A hátrányos helyzetű tanulók megsegítése, felzárkóztatása, korrepetálása.
 A tanulószobai és a napközis foglalkozások célja a másnapi tanítási órákra való felkészülés
segítése. A tanulási időn kívül a szabadidő tartalmas eltöltése, művészeti tevékenységek, és
a mozgásos tevékenységek biztosítása.
 A sportfoglalkozások célja a mindennapos testnevelés biztosítása, a tehetséges tanulók
versenyre való felkészítése különböző sportágakban.
Eljárásrend, a megvalósítás színterei
 A felzárkóztató (korrepetálás) foglalkozásokra járó tanulókat képességeik, tanulmányi
eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató
foglalkozásokon ajánlott, a szülővel történő megállapodást követően kötelező.
 Az egyéni fejlesztő foglalkozások, a BTM, és SNI tanulók számára a szakértői
véleményekben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítását szolgálják.
 Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és
kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez, illetve a meghirdetett versenyekre benevezi
és felkészíti a tanulókat. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért
a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.
 A nyolcadikos tanulóknak felvételi előkészítőt szervezünk az első félévben.
 A tanulók érdeklődése szerint különböző szakköröket működtetünk.
 A művészeti nevelés színterei az énekkar és a néptánc foglalkozások.
 A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár
működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.
 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.
 Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
érdekében évente osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A kirándulás
költségeit a szülők fizetik.
 Tanulmányi kirándulás céljára az 1–8. évfolyamokon tanévenként 2 tanítási nap áll
rendelkezésre. Ettől eltérni csak nagyon indokolt esetben az igazgató, Tagintézményvezető előzetes engedélyével lehet.
 Az iskola nevelői, illetve a tanulók szülei az igazgató, Tagintézmény-vezető előzetes
tájékoztatása után, a tanulók számára további túrákat, kirándulásokat, táborokat
szervezhetnek tanítási időn kívüli időben. A kirándulások, táborok költségeit a szülők
fizetik.
 A pedagógusok az igazgató, Tagintézmény-vezető előzetes engedélyével erdei iskolai
foglalkozásokat szervezhetnek, pályázatokon elnyert táborokban, kirándulásokon vehetnek
részt (Erzsébet tábor, Határtalanul pályázat) a szorgalmi időn belül.
 Az iskola épületén kívüli, de az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken,
(séta, osztálykirándulások, táborozás, színház, sportrendezvény, úszás, farsangi bál, stb.) a
tanulók kötelesek a felügyeletet ellátó pedagógusok utasításai szerint viselkedni, és a
Házirend előírásait betartani.

A tanórán kívüli, azaz az egyéb foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok
 Tanórán kívüli, egyéb foglalkozások az osztályok kötelező óráinak megtartása után
szervezhetők.
 A nemzeti köznevelési törvény szerint a szervezett foglalkozások 16 óráig tartanak,
amelyeken a tanulóknak kötelessége részt venni. A foglalkozásokon való részvétel alól a
szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója írásban felmentést adhat.
 A tanórán kívüli, egyéb foglalkozások az iskola helyi rendje szerint legfeljebb 17 óráig
tarthatók. Ettől eltérni csak az igazgató külön engedélyével lehet.
 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével
használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést.
 A tanulók délután csak szervezett foglalkozások idején tartózkodhatnak az iskola
épületében és udvarán.
 Egyéb foglalkozást az igazgató engedélyével vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.
 Az egyéb foglalkozásokra történő jelentkezés után a tanuló köteles egy tanítási éven
keresztül a választott foglalkozásokon részt venni. Lemondani csak indokolt esetben,
szülői kérésre lehet.
 A Házirend rendelkezései (érkezés, várakozás, tiltott magatartás, rend, óvó-védő
rendszabályok betartása, hiányzás) az egyéb foglalkozásokra is vonatkoznak.
A napközis foglalkozások
A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok
 A napközi otthon egyéb szervezett foglalkozásnak minősül.
 A napközis foglalkozásokon alsó tagozatos tanulók vehetek részt
 A tanulóknak a tanév végén vagy a tanév elején kell beiratkozniuk a napközi otthonba.
Indokolt esetben tanév közben is van lehetőség a beiratkozásra.
A napközis foglalkozások rendje
 A napközis foglalkozások az órarendben rögzített rend szerint (a délelőtti tanítás
befejezése után) kezdődnek, és legfeljebb 16:15-ig tartanak. Ennél korábbi időpontban
csak a szülők írásbeli kérésére távozhatnak el a tanulók. Szülői igény esetén 17 óráig
biztosítunk felügyeletet.
A tanulószoba
A tanulószoba működésére vonatkozó általános szabályok
 A tanulószoba egyéb foglalkozásnak minősül.
 A tanulószobán felső tagozatos tanulók vehetek részt
 Beiratkozni elsősorban tanév elején, de tanév közben is lehetséges.
A tanulószoba rendje
 Hétfőtől csütörtökig, a tanulók órarendjéhez igazodva, és maximum 16:30-ig.
 A felkészülést és a tanulást az erre kinevezett pedagógus vagy szaktanárok segítik.
 A beiratkozott tanuló a foglalkozásról csak szülői kérésre maradhat távol. Ez időben
szervezett bármely más délutáni foglalkozáson csak szülői engedéllyel vehet részt a tanuló.
További részleteket a Házirendünk tartalmazza: !!
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angol szakkör 4. évfolyam



énekkar alsósoknak



énekkar felsősöknek



matematika szakkör 2. évfolyam



matematika szakkör 3. évfolyam



matematika szakkör 4. évfolyam



matematika szakkör 6. évfolyam



rajz szakkör felsősöknek



fafaragó szakkör



Honismereti szakkör




Tömegsport 5-8. évfolyam



Felvételi előkészítés magyarból 8. évf. (2 csoport)



Felvételi előkészítés matematikából 8. évf. (2 csoport)



Korrepetálás: 1-4. évfolyamon heti 2 órában



Kompetenciafejlesztő foglalkozások 5-8. évfolyamon



Korrepetálás matematikából 6.a, 8.évfolyam



Korrepetálás magyar nyelv és irodalomból 5,6,7,8. évf.

Egyéb szervezésű sportolási lehetőségek tanulóink számára:

1.

DUSE Fiú foci

2.

DUSE Lány kézilabda

3.

DUSE, DKKSE kajak- kenu sport

