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Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a tanórán kívüli foglalkozások
rendje a következő:

22. Tanórán kívüli foglalkozások
Az 1-8. osztályos tanulóknak 16 óráig az iskolában kell tartózkodniuk. Ez alól az igazgató
a szülő írásbeli kérésére felmentést adhat, amennyiben az indokot jogosnak találja (pl. a szülő
otthon van, és ő tud délután foglalkozni a gyermekkel, a gyermeknek rendszeres délutáni
elfoglaltsága van, menetrendhez kell igazodnia stb.). A tanítási órák után 16 óráig az iskola
tanórán kívüli foglalkozásokat szervez, amelyre a tanulókat a tanév elején beosztja. Az egyes
foglalkozásokra szülői írásbeli beleegyezéssel kell jelentkezni. A tanórán kívüli foglalkozások
a következők lehetnek:
− napközi
− tanulószoba
− énekkar
− önképzőkör
− szakkör
− tehetséggondozó foglalkozás
− korrepetálás
− sportkör
− gyógytorna
− bibliakör
− házi és iskolák közötti szakmai és kulturális versenyek
− tanulmányi kirándulás
22.1

A napközi, a tanulószoba és az étkeztetés rendje

A napközis csoportokat a napközis tanítónő vezeti. Napközis foglalkozásra csak úgy
jelentkezhet a szülő, ha a gyermek részt vesz az iskolai étkeztetésben. Nyomós indok (pl.
speciális diéta stb.) esetén az igazgató ez alól felmentést adhat. Amennyiben a diák csak az
étkezést igényli, akkor az étkezés befejezéséig a napközis tanítónő felügyelete alatt áll. A
napközis foglalkozások a tanítás végétől 16 óráig tartanak. A gyermek a napköziből a
szülővel távozhat. Amennyiben mást kér meg a szülő, vagy a gyermek egyedül mehet haza,
ezt telefonon vagy írásban jeleznie kell az iskolának. Amennyiben a gyermek rendszeresen
egyedül mehet haza, ezt a szülő csak írásban kérheti az iskola igazgatójától. Év közben diák
akkor kapcsolódhat be a napközis foglalkozásokba, ha a szülő írásban kéri a következő hónap
elejétől kezdődően a napközis ellátást, és az iskola biztosítani tudja számára a férőhelyet.
A tanulószobai ellátásra való jelentkezés (felső tagozat, gimnázium) a napközinél leírtakhoz
hasonlóan történik. A tanulószobai felügyeletet szaktanárok látják el, megfelelő beosztás
szerint, amelyet az igazgatóhelyettes a tanév elején az órarenddel együtt készít el. A
tanulószoba a tanítás végétől 16 óráig tart. Az osztályfőnök a gyengén tanuló diákok esetében
a szülő beleegyezésével kötelezheti a diákot a tanulószobai foglalkozáson való részvételre.

A napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokon a jelentkezett tanulók számára a
részvétel kötelező.
A felső tagozatos és gimnazista diákok étkezését az ebédeltető tanár felügyeli 1220 és 1430
óra között.
22.2

A szakkörök és más, tanórán kívüli foglalkozások rendje

Az iskola szakköröket, énekkart és diáksportköri foglalkozásokat hirdet meg a tanulók és
szüleik igényeinek felmérése után. A tanulók a szülők írásos beleegyezésével jelentkezhetnek.
A jelentkezés szabadon választható, de utána a részvétel a tanév folyamán kötelező. A
szakkörből, énekkarról, diáksportkörről a tanuló csak a szülő írásbeli kérésére, vagy az
osztályfőnök javaslatára maradhat ki. A tanuló tetszőleges számú foglalkozásra jelentkezhet.
Ha mindez a tanulást veszélyezteti, az osztályfőnök javaslatot tehet azok korlátozására.
A diákot a szaktanár a szülő értesítése után korrepetálásra kötelezheti.
A szakkörök, a diáksportkör időtartama minimum 45 perc. Az énekkar szólampróbája és
összpróbája összesen heti 45 perc.
A diáksportkört a testnevelő tanároknak úgy kell megszervezniük, hogy az lehetővé tegye
a diákok mindennapi testedzését. Ezt minden évben az éves munkatervükben szerepeltetik. A
diáksportkör vezetője a szakmai vezetőségi értekezleteken részt vesz, és beszámol a
diáksportkör munkájáról.
Az énekkar és a diáksportkörök éves fellépési- és versenyprogramját azok vezetői állítják
össze, az igazgató hagyja jóvá, és felveszi az iskola éves programjába.
A tanulók tanulmányi versenyeken való részvételét az éves munkaterv tartalmazza. Azok
menetét a tagozatvezetők a munkaközösség-vezetőkkel egyeztetik.
A területi, megyei és országos versenyekre bejutott tanulók a verseny idejére a tanítás alól
igazgatói felmentést kapnak. Az igazgató kötelessége, hogy a versenyeken sikeresen szereplő
tanulók eredményeit az iskolában és a településen minél szélesebb körben megismertesse.
A tanulók – az osztályfőnöknek történő bejelentéssel – iskolán kívüli szervezetek
munkájában részt vehetnek.
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