Tanórán kívüli foglalkozások
Az intézményben a tanulók számára az alábbi, az iskola által szervezett tanórán
kívüli rendszeres foglakozások:
□

sportkörök

□

tehetségfejlesztő foglalkozások

□

felzárkóztató foglalkozások szakkörök állnak rendelkezésre.

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok:
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes.
A tanórán kívüli foglalkozásokra jelentkezés a tanév elején történik és egy tanévre
szól.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (foglalkozások megnevezését, heti
óraszámát, vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola
tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői
igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat a
foglalkozásokra készített munkaterv szerint végzik, és rendszeresen vezetik a
foglalkozási naplóban.
Az osztályfőnököknek és a szaktanároknak a tantervi követelmények teljesítése érdekében
tanmenetükben a gyakorló órák tömbösítésével, - amely tanítási napnak számít tanulmányi kirándulás, tanulmányi séta szervezhető. Az iskola tanulóinak a
nevelők bármilyen más kirándulást csak tanítási időn kívül szervezhetnek.
Az iskola nevelői, szülői, az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára tanítási időn
túl túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek
Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és
kulturális versenyeket, vetélkedőket szervezhet. A versenyek megszervezéséért, a
résztvevő tanulók felkészítéséért a munkaközösségek illetve a szaktanárok a
felelősök.
Az iskola az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget (menzát) biztosít.
A tanulók önképzésének egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár
működik.
Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit-és vallásoktatást szervezhetnek.
A hit-és vallásoktatásokon való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a
foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A
tanulók hit-és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.

A mindennapi testedzés formái
Az iskola a tanulók számára mindennapi testedzést a tanórai testnevelés órán, a
szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon valamint iskolai tanműhelyi
foglalkozás esetén annak szünetében biztosítja.
A délutáni sportfoglalkozásokat a sportkör keretében kell megszervezi. Ezeken az
iskola minden tanulója jogosult részt venni.
Az iskolai sportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola
igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti.
Az iskolai sportkör foglalkozásait tanévenként az iskolai tantárgyfelosztásban
meghatározott napokon és időben az ott meghatározott sportágakban felnőtt vezető
irányításával kell megszervezni. Tanórán kívüli foglalkozások

