
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások 

Napközi-tanulószoba 

A napközis foglalkozás a tanulók órarendjétől függően alsó tagozatosoknak 1140-től 1600-ig, felső 

tagozatosoknak 1235-tól 1600-ig tart, magába foglalja a háromszori étkezést is. A beiratkozott 

tanulónak a foglalkozásokon a részvétel kötelező. Rendkívüli esetben a szülők írásbeli kérelmére a 

csoportvezető engedi el a tanulót. Az igényfelmérés a csoportvezető nevelő feladata.  

A napközi rendjéről, követelményéről a szülőket - a szeptemberi szülői értekezleten - tájékoztatni 

kell. A napközi otthon étkezéséért a szülő külön jogszabályban megállapított térítési díjat fizet. Az 

iskola igazgatója, - a tanulószoba vezető, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnökök 

javaslata, és a fenntartó egyetértése alapján - mérsékelheti a térítési díjat. 

 

Szakkörök 

A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően 

indítja az iskola. A foglalkozások előre meghatározott tematikaalapján történnek. 

A szakkörök ismeretanyagáról és látogatottságáról szakköri naplót kell vezetni. A szakkört vezető 

pedagógust az igazgató bízza meg, aki felelős a szakkör működéséért.  

A szakkörök legfeljebb heti két órában működhetnek.  

A szakkörök létszáma - a szakkör jellegétől függően - általában 8-10 fő. Az egyes szakköröknek az 

átlagosnál kisebb, vagy nagyobb létszámmal való működéséről, továbbá a tanév közben 

bekövetkezett létszámcsökkenés miatti megszüntetéséről - az igazgató dönt.  

A szakkörbe való jelentkezés önkéntes. Tagja lehet valamennyi tanuló, akit osztályfőnöke, szaktanára 

alkalmasnak tart a szakköri tagságra. A jelentkezés egy tanévre szól, felvétel esetén a szakkör 

munkájában való részvétel kötelező.  

A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A szakkörök foglalkozási tervét a szakkörvezető állítja 

össze - a munkaközösség-vezető véleménye alapján -, és az igazgató hagyja jóvá. A szakkör vezetését 

olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

A szakkörök meghirdetése, szervezése szeptember első hetében történik; működése szeptember 

második hetétől a tanév végéig tart.  

 

Tehetséggondozó, felzárkóztató foglakozások 

A felzárkóztató foglalkozások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás. A felzárkóztatást az intézményvezető által megbízott pedagógus tartja.  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a 

gyengék felzárkóztatását - az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó, tanórán kívüli - tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások segítik. Ezek indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. A foglalkozások vezetőit az 

intézményvezető bízza meg.  

A tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás (időközönkénti foglalkozás azoknak a 

tanulóknak,akik hosszabb hiányzás után lemaradtak a tanulásban-milyen tantárgyból,milyen 

időközönként stb.) 

 

 

Pályaválasztást segítő foglalkozás 



 

Pályaválasztást segítő foglalkozás ( nem osztályfőnöki óra keretén belül szervezett ,hanem délutáni 

időszakban-pl. iskolához közeli munkahely látogatás, vagy napközis foglalkozás keretén belül a 

szabadidőben szervezett ilyen jellegű foglalkozás, pályaorientációs szaktanácsadó igénybevétele 

délutánonként,stb.) 

 

Diákönkormányzati foglalkozás 

 

Diákönkormányzati foglalkozás ( a diákönkormányzat által szervezett délutáni rendezvények, 

foglalkozások, pl. szemétszedés, osztálytakarítás, osztályok között szervezett játékos délutáni 

vetélkedő stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


