A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Az iskola –a tanórai foglalkozások mellett –a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a
tanulók közössége, a szülői szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató rögzíti az iskola
heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt.
A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjhoz kapcsolódó tanórán kívüli felzárkóztató foglakozások csoportbeosztását az igazgató készíti el. Ezeken a tanulók részvétele kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozások a tanulókkal egyeztetett időpontban kezdődnek.
Az iskola által szervezett mindenféle rendezvényen a tanári, illetve felnőtt - az iskola
által megbízott személy - felügyelete kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola
pedagógusa.
Az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozások a tanulók számára általában ingyenesek. Azokon az iskola bármelyik tanulója jogosult részt venni.
Tanórán kívüli foglalkozások

 Iskolai sportkör
 Korrepetáló foglalkozások
 Érettségire és a szakmai vizsgára felkészítő foglalkozások
 Tanulmányi és sportversenyek
 Kossuth Nap (felvilágosító, tájékoztató előadásai, interaktív foglalkozások)
 Tájékoztató fórumok
 Egészségnevelési, drogprevenciós pályázatok keretében lebonyolított foglalkozások. Egészségvédelmi, egészségügyi iskolai vetélkedők.

 Kulturális rendezvények
 Kulturális rendezvények látogatása
 Könyvtárlátogatás
 Tanulmányi kirándulások
 Diáknap
 Gyógytestnevelés

1. Az iskolai sportkör (ISK) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a
sport megszerettetésére alakul meg. Az ISK, mint szervezeti forma az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken, való részvételre.
2. A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálás egyes tanulókra vagy az egész osztályra kötelező jelleggel tantárgyanként legfeljebb heti 1 órában történhet. A korrepetálások heti óra- száma ugyanazon osztályban heti 3 óránál többre nem
emelhető. A korrepetálás ingyenes.
3. Az érettségire és a szakmai vizsgára felkészítő foglakozások az érettségi/szakmai vizsgát megelőzően egyrészt heti szinten, másrészt tömbösítve az
érettségi/szakmai vizsga eredményessége érdekében szervezett foglalkozások.
4. A tanulmányi és sportversenyek en való részvétel a kiemelkedő teljesítmények
függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, a települési, megyei és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe
véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák
meg, és felelősek a lebonyolításukért.
5. Kossuth Napon, tanítás nélküli munkanapként a diákok előadásokon, versenyeken, interaktív foglalkozásokon vehetnek részt.
6. Tájékoztató fórumokon külső meghívott előadók tartanak a tanulóknak ismeretterjesztést, információátadást a tanulók érintő, aktuális témákban (pl. munkába állással kapcsolatos tudnivalók, közösségi szolgálattal kapcsolatos tájékoztatók, …)
7. Egészségnevelési és drogprevenciós pályázatok keretében lebonyolított felvilágosító előadások, tájékoztatók. Egészségvédelmi vetélkedők.
8. Kulturális rendezvények a tanév jeles napjaihoz kapcsolódó programok, rendezvények.
9. Kulturálisintézmények látogatása: Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlat látogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanítási időben
történő látogatáshoz az igazgató engedélye szükséges.
10. Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitvatartási idejében áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár működési rendje intézkedik
11. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások: Az intézmény a diákok részére osztálykirándulásokat szervezhet, melyeknek célja hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése.
Tanulmányi kirándulás a tanév bármely időszakában egy munkanapot (ajánlott a
hétfő és a péntek) vegyen igénybe, lehetőség szerint az érettségi szünetben. Iskolai kirándulás tervét a tanév első szülői értekezletére kell elkészíteni, részleteit a
szülőkkel megbeszélni. A szülők többségének (80 %) hozzájárulása nélkül kirándulás nem szervezhető. A kirándulás akkor engedélyezett, amennyiben az osztályfőnök a naptári év október utolsó munkanapjáig a tervezett kirándulás várható időpontját, célállomását, és a kísérő tanár nevét a nevelési igazgatóhelyettesnek leadja. Az osztályfőnök a kirándulást megelőző héten köteles kitölteni és a
nevelési igazgatóhelyettessel aláíratva, neki leadni a kirándulási adatlapot. Ez a

csoport biztonságos elérése és a feladat korrekt tervezése miatt szükséges. Hiányában a kirándulás nem engedélyezett! A kirándulás szervezésének részletes
szabályait az iskola Házirendjének 7. sz. melléklete tartalmazza.
12. Diáknap a tanításmentes munkanapok terhére szervezett a tanév során egy alkalommal, amelynek programját a diákönkormányzat állítja össze és egyezteti a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógussal.
13. Gyógytestnevelés foglalkozásokon azoknak a tanulóknak kell részt venni, akiket
az iskolaorvos betegségük alapján a mindennapos testnevelési órák látogatása
alól felmentett. Az ide utalt tanulóknak a foglalkozásokon való részvétel kötelező,
hiányzásaikat igazolni kell, mert az beszámít a tanuló hiányzásába. A gyógytestnevelő által adott érdemjegyek és osztályzatok kerülnek be a naplóba illetve a
tanuló ellenőrzőjébe és bizonyítványába.

