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A tanórán kívüli foglalkozásokról 

 

 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben előírt közzétételi lista a 23. § (3) f) alapján 

tartalmazza – a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét. 

 

 A tanórán kívüli foglalkozások rendjét általánosan a Szervezeti és Működési Szabályzat 

alábbi pontja szabályozza 

6.5 Tanórán Kívüli Foglalkozások 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működhetnek: 

napköziotthon, tanulószoba, 
szakkörök, 
énekkar, 
iskolai sportköri foglalkozások, 
tömegsport foglalkozások, 
felzárkóztató foglalkoztatások, 
egyéni foglalkozások, 
tehetséggondozó foglalkoztatások, 
továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

6.5.2 Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán 

kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre vagy a 

foglalkozás munkatervében jelzett befejezésig szól. 

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett 

tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik 

ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő 

írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél 

a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell 

venni. 

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat 

napköziotthonos foglalkozás estén munkaköri leírásuk alapján, egyéb esetben a 
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foglalkozás jóváhagyott munkaterve alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást 

megbízási szerződés alapján vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 

A tanórán kívüli foglalkozások leghamarabb a tanulók utolsó tanítási órájának 

befejezése után 45 perccel, legkésőbb 14.30-kor kezdődhetnek. Ettől eltérő kezdési 

időpontra az igazgató adhat engedélyt. A tanulóknak az utolsó tanítási óra vége és a 

tanórán kívüli foglalkozás megkezdése közötti időben az iskola ebédlőjében, a 

könyvtárban vagy a pedagógus felügyelete mellett várakozásra kijelölt helyiségben kell 

tartózkodniuk. 

A tanórán kívüli foglalkozások, egyéni- és felzárkóztató foglalkozások és sportkörök 

ingyenesek. Az iskola pedagógusai az iskola tanulóinak térítés ellenében még a szülő 

kérésére sem tarthatnak foglalkozást. 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

érdekében évente egy alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott 

időpontban osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. Ennek időtartama az 

1-6. évfolyamon 1, a 7-8. évfolyamon maximum 2 nap lehet. A felsős testnevelési 

osztályok tanulmányi kirándulásként táborokban vesznek részt, ezek időtartamát, idejét 

a tanév elején az éves munkatervben kell meghatározni. A tanulók részvétele a 

kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A kirándulás 

tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell, a tervezetet az 

igazgató hagyja jóvá. A kirándulás előtt a tanulók számára balesetvédelmi oktatást kell 

tartani. A házirend alapján ismertetni kell azokat a tiltó szabályokat, elvárható 

viselkedésformákat, amelyeket a tanulóknak be kell tartani. Az oktatás megtartását az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik 

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz 

kapcsolódó foglalkozások. A tanulók részvétele ezeken, a foglalkozásokon - ha a 

tanítási időn kívül esik, és költségekkel jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük.  

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 is szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- 

és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények). A tanulók részvétele a 
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szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük.  

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a 

résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a 

felelősek.  

Az iskola - az ezt igénylő tanulók számára - étkezési lehetőséget biztosít. A 

napköziotthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) 

részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára - igény esetén - az iskola ebédet 

(menzát) biztosít.  

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési 

szabályzat tartalmazza.  

Az iskolában az órarendbe beiktatott református, evangélikus és római katolikus 

hittanoktatás folyik. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára kötelező. 

A tanulók hit- és vallásoktatását az illetékes egyház által kijelölt, szakképzett hitoktató 

(vagy lelkipásztor) végzi. Havonta egy alkalommal – az éves munkatervben 

meghatározottak szerint – az iskola nevelői és tanulói (lehetőleg szüleikkel együtt) 

közösen vasárnapi szentmisén illetve felekezetüknek megfelelően istentiszteleten 

vesznek részt. 

 

A 2019/2020-as tanévben hetente, az alábbi tanórán kívüli foglalkozások működnek az 
iskolában: 

Néptánc szakkör 1 óra 

Furulya szakkör 1 óra 

Énekkar 1 óra 

Kézilabda 2 óra 

Angol nyelvvizsga előkészítő 1 óra 

Német nyelvvizsga előkészítő 1 óra 

Média szakkör 1 óra 

Robotika szakkör 1 óra 

 

Cegléd, 2019 október 01.      Sági Anikó 

           igazgató 


