
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

 

Cél, hogy a tanulók az iskolai tananyag elsajátítása mellett segítséget kapjanak a tananyag 

elmélyítésében és lehetőségük legyen versenyekre való felkészülésre. Nagyon fontos a 

szabadidő ésszerű eltöltésére való nevelés mellett az egészséges életvitel kialakításának 

segítése is. Ki kell használni azokat a lehetőségeket melyek segítik a tanulók önértékelésének, 

önismeretének kifejlődését, valamint lehetőséget kell teremteni a közösség formálására a 

hitélet fejlesztésére. 

- Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.  

Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák élnek: napközi-

otthon, szakkörök, diákkörök (önképzőkörök), énekkar, diáksportkör, korrepetálás, 

tanulmányi, szakmai és sportversenyek, könyvtár, kulturális rendezvények, fejlesztő 

foglalkozások)  

Szakköröket a munkaközösség-vezetők javaslata alapján indít az iskola, melyről 

szeptember 15-ig dönt az igazgató a lehetőségek figyelembe vételével.  

 A foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg.  

 A jelentkezés a fenti tevékenységi formákra egész tanévre szól.  

A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján folynak, erről, valamint a 

látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör 

működéséért. 

- A tanulók öntevékeny diákköröket (önképzőköröket) hozhatnak létre, melynek 

meghirdetését, megszervezését, működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája 

nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. 

A diákkörök szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű 

pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével, a 

működési feltételeinek intézményi támogatásával. 

- A diáksport egyesület a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport 

megszerettetésére alakul, keretében sportcsoportok szervezhetők. Az iskola vezetője 

együttműködési megállapodás keretében biztosítja a tanulók mindennapos testmozgásának 

lehetőségét, a tanulók versenyeztetésének biztosítását. 

A diákegyesület, mint szervezeti forma, önálló szabályzat alapján működik, az iskola 

tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken. A mindennapos 

testnevelés feladatának ellátását is a DSE végzi külön megállapodásban rögzítettek szerint. 



A tanulók az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítés igénybe vételével.  

- Az iskola könyvtára minden tanítási napon nyitva tartási idejében, valamint könyvtári 

tanórákon áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. Használati rendjéről a könyvtár 

működési szabályzata rendelkezik. 

- Az iskola tanulóközösségei (osztályok, DÖK, szakkörök) egyéb rendezvényeket is 

tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az 

intézmény vezetőségének, és az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a 

pedagógusi részvételt. 

- Tanulmányi versenyek: a meghirdetett országos, megyei, helyi és a katolikus iskolák 

szaktárgyi versenyei.  

 Megszervezésükért, a felkészítésért és a nevezésért a munkaközösségek felelősek.  

- Szervezett eseti foglalkozások: pl. tanulmányi kirándulás, színház-mozilátogatás, vetélkedő 

stb. Pedagógus felügyeletével szervezhetők és a munkatervben rögzítendők. 

- Az iskola tanulói osztályfőnöki írásos beleegyezéssel vehetnek részt intézményen kívüli 

egyesületek tevékenységében. 

- Egyházi rendezvények szervezése közösen történik, lelki vezetőinkkel, hitoktatókkal 

valamint pedagógusokkal. 

 

 


