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TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE 

 

Délutáni foglalkozás, szakkör, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes.  

2. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, a 

jelentkezés egy tanévre szól. 

3. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki.  

4. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon 

kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.  

5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanulót az igazgató a foglalkozásokról 

kizárhatja. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az 

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik.  

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére igény szerint felzárkóztató foglalkozást szervezünk. 

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 

képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból.  

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével, a fenntartó engedélyével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok 

a tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes 
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felkészülése ezt szükségessé teszi, illetve azok, akik második vagy további alkalommal 

ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

 

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

foglalkozásokat szervezi: 

 DSE  szakosztályok: labdarúgás, röplabda, kosárlabda, atlétika, torna 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

 Kirándulások 

 Erdei iskola 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

 Szabadidős foglalkozások, pl.: kutyás foglalkozás, „Boldogság-óra”, irodalmi 

foglalkozás, táblajátékok. 

A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon önkéntes.  

A további rendelkezéseket az SZMSZ „Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások rendje” c. 

fejezete tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

        Marján Miklós 
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