A tanórán kívüli foglalkozások
A tanulók részvétele:
A tanuló tanórán kívül iskolai keretek közt, vagy az iskola irányításával iskolán kívül folyó
tevékenységekben vehet részt.
A tanulók valamely intézmény, szervezet, egyesület, vállalat (ifjúsági vagy művelődési házak,
tanfolyamok, színház, művészeti csoport, sportegyesület) munkájában - amennyiben az oktatási
időt is érinti - az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató engedélyével vehetnek részt. A
részvételhez a szülő beleegyezése szükséges.
A tanulók részvétele a tanórán kívüli foglalkozásokon önkéntes. A felvétel után év végéig köteles
a tanuló a foglalkozásokon részt venni.
Tanórán kívüli tevékenységek köre:
Tanórán kívüli foglalkozásnak tekinthető a szakkör, a könyvtári foglalkozás, a diáksportkör,
tömegsport-foglalkozás a napi rendszeres testedzéshez, a tanulmányi-, szakmai-, kulturális
verseny, sportvetélkedő és azokra való felkészítés, növényismeret gyakorlása, diáknap, szakmai
nap, sportnap, DÖK programok valamint azok, amelyeket az iskolai szervezetek az elfogadott
éves munkatervükben megterveztek.
Kezdeményezők köre:
A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a DÖK, a tanulói szakszervezet, a nevelőtestület, a
szülői munkaközösség, továbbá más szervezetek kezdeményezhetik.
Szakköri, diákköri foglalkozások:
A foglalkozások a tanítási időn kívül szervezhetők, és 1-2 órán át tartanak.
A foglalkozások tárgyát a szakköri munkaterv tartalmazza. A munkatervet, valamint a szakkör
működési rendjét a tagság készíti el és azt az igazgató hagyja jóvá. A szakkört irányító felnőtt
dolgozó, akit az igazgató bíz meg, szakköri naplót vezet az előírások szerint. A Pedagógiai
Program alapján indítandó szakkörök számát a diákok érdeklődése és az iskolai lehetőségek
szabják meg.
Kirándulások, színház, tárlat, múzeum stb. látogatása:
Foglalkozási időn túl bármikor, oktatási idő alatt csak az intézmény igazgatójának előzetes
engedélyével szervezhető.

Két vagy többnapos kirándulás csak tanítás nélküli munkanapokon, illetve tanítási szünetekben
szervezhető, a nem az iskola munkatervében szervezett kirándulás felelőssége a szervezőt terheli.
Az iskola által szervezett kirándulások, látogatások alkalmával annyi kísérő tanárt kell
biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulóként legalább 2 főt.
Sportkör:
Az iskolában működő iskolai sportkör célja a tanulók fizikai, sportági képzése, edzése,
egészségük megszilárdítása, a sportolási igény felkeltése, a sport eszközeivel hozzájárulni a
tanulói személyiség alakításához. Tanulói igény szerint a tornaterem minden délután igénybe
vehető tanári felügyelettel. Az igényeket a Diákönkormányzat az iskolavezetés felé közvetíti.

