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A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE 

Napközi, tanulószoba. A napközis foglalkozásokat a 1-4. évfolyam,  a  tanulószobai 

foglalkozásokat 5-8. évfolyam tanulóinak szervezzük. Minden szülőnek szeptember 1-ig 

nyilatkoznia kell, hogy kéri-e a napközis/tanulószobai foglalkozásokat gyermeke számára. 

Indokolt esetben a tanuló napközis/tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. A 

foglalkozások 14 óra és 17 óra között szerveződnek. A tanuló a foglalkozásról csak a szülő 

személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – a szülővel 

egyeztetve - a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

Diákmise. Tagozatonként havonta egy alkalommal – az éves munkatervben meghatározott 

időben és beosztás szerint – az iskola nevelői és tanulói közösen diákmisén vesznek részt az 

Újhatvani Szent István Plébániatemplomban. Minden tanuló számára előírás a részvétel a 

diákmisén. A tanulók az iskolában gyülekeznek és onnan az osztályfőnökök felügyeletével 

vonulnak át a templomba. 

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását 

biztosító tanórán kívüli egyéni- vagy csoportos foglalkozások. Az alkalmi foglalkozások 

idejéről és helyszínéről a szaktanár köteles tájékoztatni a tanulókat. Felzárkóztató 

foglalkozásokra a szaktanárok javaslata alapján történik a tanulók szervezése. A 

felzárkóztató foglalkozások szervezésének formái: 

 egyéni (1-3 fő) 

 csoportos (8-10 fő). 

Szakkörök. A tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök 

indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével - minden 
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tanév elején  az iskola nevelőtestülete dönt.  

Szakkör neve Pedagógus Tervezett időpont 

Soroban 3. o. Geizer Gabriella péntek 6. óra 

Énekkar Földesi-Korsós Andrea szerda 7. óra 

Programozó Hintz Beáta péntek 6. óra 

Olvasó Molnár Gabriella hétfő 7. óra 

Modern tánc Onofer Ildikó csütörtök 6. óra 

Kémia 7. o. Tóth-Gyulafalvi Annamária hétfő 8. óra 

Természettudomány Palatinusné Dorner Edina hétfő 8. óra 

Néptánc Maksa Kincső péntek 6. óra 

Rajz Tóthné Gellért Zsanett csütörtök 7. óra 

Angol nyelvvizsga felkészítő 7. o. Joó Renátó szerda 7. óra 

Tömegsport-alsós foci Mészáros Zsolt szerda 8.óra 

Tömegsport-felsős foci Mészáros Zsolt csütörtök 7. óra 

Tömegsport-felsős kosárlabda Mészáros Zsolt péntek 7. óra 

Tömegsport Balogh Attiláné hétfő 7. óra 

A szakkörre különböző korosztályú tanulók egyidejűleg is jelentkezhetnek, de figyelembe 

lehet venni a szakkört tartó pedagógus ajánlását. A szakkörről tanuló pedagógus javaslatára, 

igazgatói döntéssel eltiltható, amennyiben zavarja és akadályozza a szakköri foglalkozást. 

Szakköri foglalkozást külső szakember is tarthatja. Ennek díjazása mindenkori megegyezés  

tárgya. 

Az év elején a szakköri és sportköri foglalkozás látogatására való jelentkezés önkéntes, de egy 

tanévre szól. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár 

döntése alapján lehet. A napközis/tanulószobai foglalkozásokon való részvételre is ezek a 

mérvadók. 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

- Napközi otthon, tanulószoba;  

- Diákétkeztetés; 

- Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások; 

- Iskolai sportkör; 

- Szakkörök; 

- Versenyek, vetélkedők, bemutatók; 
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- Lázár Ervin program; 

- Múzeumi, kiállítási és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. – Egy-egy tantárgy 

néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül 

esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

-  Szabadidős foglalkozások. – A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok stb.) A tanulók 

részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket ez esetben is 

a szülőknek kell fedezniük. 

 

 


