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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Tanulószoba. A tanulószobai foglalkozásokra 5-8. évfolyam tanulóinak szervezzük a 16
óráig tartó foglalkozások biztosítása végett. A minden szülőnek szeptember 5-ig nyilatkoznia
kell, hogy kéri vagy nem kéri a tanulószobai foglalkozásokat gyermeke számára. A
tanulószobai foglalkozások 14 óra és 16 óra között szerveződnek. A tanuló a foglalkozásról
csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben –
szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására a tagintézmény-vezető engedélyt adhat. A
tanulószobai foglalkozásra a tanév elején kell jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló
tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. Amennyiben a napközis vagy
tanulószobai csoportok létszáma meghaladná az előírt létszámot, a felvételi kérelmek
elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,
- akiknek mindkét szülője dolgozik,
- akik hátrányos helyzetűek
- bejáró tanulók
A tanulószobai csoportok számát a jelentkezők száma lapján határozzuk meg és tüntetjük fel
az éves munkatervben. Alapelv hogy
- egy korosztályból szerveződjenek a csoportok,
- csoportlétszám ne haladja meg a 25 főt.
Napközis foglalkozások. A napközis foglalkozásokat a 1-4. évfolyam tanulóinak
szervezzük. Iskolánk minden tanulója felvételt nyer a napközis foglalkozásra a szülő előzetes
kérése nélkül is. A napközis foglalkozásokról csak kérelem pozitív elbírálása útján lehet távol
maradni. A tanulószobai hiányzásokat nem számítjuk bele a tanuló tanórai foglalkozásainak
számába, de nyilvántartjuk, mint hiányzásnak nem minősülő mulasztást. A csoportokat
osztályszinten szervezzük. Fő elv, hogy a foglalkozásokat az osztály alsós tanítók tartsák, de
szervezési okokra hivatkozva ettől el lehet térni.
Diákmise. Havonta egy alkalommal az iskola nevelői és tanulói közösen diákmisén vesznek
részt a település plébániatemplomában. Minden tanuló számára előírás a részvétel a
diákmisén. Hiányzásról igazolást kell hozni. A tanulók az iskolában gyülekeznek és onnan az
osztályfőnökök felügyeletével vonulnak át a templomba.
Felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek kibontakoztatását, a
tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását biztosító tanórán kívüli
egyéni vagy csoportos foglalkozások. Az alkalmi foglalkozások idejéről és helyszínéről a
szaktanár köteles tájékoztatni a tanulókat. A heti rendszerességgel szervezett
foglalkozásokat az éves ütemtervben határozzuk meg és az iskola aulájában hirdetjük ki.
Felzárkóztató foglalkozásokra a szaktanárok javaslata alapján történik a tanulók szervezése.
Az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt a szaktanár javaslatáról. Amennyiben a szülő
egyetért a javaslattal (írásban), akkor a tanuló köteles járni a foglalkozásra mindaddig, amíg
azt a szaktanár javasolja. A felzárkóztató foglalkozások szervezésének formái:
- egyéni (1-3 fő)
- csoportos (8-10 fő).
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Szakkörök. A tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején
az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkörök, sportkörök szervezésének elve, hogy indítását
pedagógus kezdeményezheti a tagintézmény-vezetőnél szeptember 5-ig. Beindításának
feltétele:
- igazgatói jóváhagyás,
- legalább öt regisztrált fő megléte,
- szakköri foglalkozástervezet benyújtása és elfogadása.
A szakkörre különböző korosztályú tanulók egyidejűleg is jelentkezhetnek, de figyelembe
lehet venni a szakkört tartó pedagógus ajánlását. A szakkörről tanuló pedagógus javaslatára,
tagintézmény-vezetői döntéssel eltiltható, amennyiben zavarja és akadályozza a szakköri
foglalkozást.
Szakkör megnevezése

Érintett korosztály

Foglalkozást tartó pedagógus

Informatika

3-4. évfolyam

Szita Zoltánné

Mezőgazdasági szakkör

2-8. évfolyam

Bagó Istvánné

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. Az iskolaközösségek által szervezett események,
melyekre előzetesen lehet jelentkezni.
Kirándulások. Az iskola nevelői az osztályok számára, a munkaközösségek az egész
iskolaközösség számára szervezhetik. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
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