TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:


Napközi. Amennyiben a szülők igénylik -az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban
az első -nyolcadik évfolyamon működik.



Hagyományőrző tevékenységek. Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a
lakóhely, valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola hagyományainak
ápolása. Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: az iskolai
ünnepségek, megemlékezések;



Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat
működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 4-8. osztályokban megválasztott
küldöttekből álló diák-önkormányzativezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét
az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti.



Diákétkeztetés. A tanulók számára - igény esetén - napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd,
uzsonna) biztosítunk. Az étkezési térítési díjakat az önkormányzat által meghatározott módon
kell befizetni.



Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az
iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.



Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az
iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését - az igazgató beleegyezésével - olyan felnőtt is
elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.



Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli
versenyekre is felkészítik.



Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok
számára évente egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való
részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Aki nem vesz részt a
kiránduláson, annak kötelező az igazgató által meghatározott rend szerint a tanítási órákon
megjelenni.



Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy
tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle
közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az
e foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes. A felmerülő költségeket
a szülőknek kell fedezniük.



Szabadidős foglalkozások. 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 szervez (pl. túrák, kirándulások,
táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A
szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük.



Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható
iskolai könyvtár segíti - az iskolai könyvtár nyitvatartását a könyvtár ajtaján kifüggesztve
tekinthetik meg a gyermekek és a szülők.



Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók
igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit,
illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók - tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják.



A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői - 13.30. óra és 16.00. óra
között -szervezik meg. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a
szülőket előre értesíteni kell.



Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli
foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy
tanévre szól.



A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók
részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez
alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.



Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is - a házirendben előírt
módon - igazolni kell. Igazolás hiányában ezek a mulasztott órák is igazolatlan hiányzásnak
minősülnek.

