Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételi lehetőségei
A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakulása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése
nem valósítható meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében.
Szükséges olyan együttlétek kialakítása, amelyek mentesek a tanórák kötöttségétől, az
ismeretek számonkérésének feszültségétől.
Ilyen közösségfejlesztésre alkalmas tanórán kívüli lehetőségek iskolánkban:
 aktív szülői részvétel: alapítványi bálokon,
 bemutatóórák a leendő elsősök szüleinek,
 farsang,
 iskolaújság,
 kapcsolat más iskolákkal: hazai és nemzetközi partnerek, általános iskola, művészeti
iskolai kapcsolatok,
 karácsonyi rendezvények,
 Mikulás-napi rendezvények,
 művészeti és kulturális megemlékezések,
 osztályok közötti versenyek,
 ünnepélyek, megemlékezések,
 ünnepélyes tanévnyitó (leendő elsősök méltó fogadása),
 ünnepélyes tanévzáró és ballagás (búcsú a nyolcadikos diákoktól),
 DÖK munka: iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet, iskolarádió,
 énekkar,
 hagyományápolás: Magyar Kultúra Napja, Bocskai játszóház (megemlékezés iskolánk
névadójáról),
 könyvtári foglalkozás,
 környezeti nevelés, erdei iskola, tanulmányi kirándulások (pl. ásványgyűjtő túra),
 kulturális és sportrendezvények: pl. kerékpártúrák,
 múzeumlátogatás, múzeumi órák.
 művészeti csoportok foglalkozásai,
 napközis, tanulószobai foglalkozások,
 szakkörök,
 színház- és múzeumlátogatások,
 tanulmányi és kulturális versenyek,
 tömegsport, sportkörök,
 ünnepélyek, megemlékezések: Zenei Világnap, Martinstag, nemzeti ünnepek, iskolai
ünnepségek, tanévnyitó, tanévzáró,
 osztálykirándulások,
 táborok,
 cserkészetmozgalom,
 klubdélutánok.

1.1.1. Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvényben
meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon:
 minden évfolyamon 5 testnevelésóra kötelező;
 amelyből legfeljebb heti két óra
o a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben
meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
o iskolai sportkörben való sportolással,
o versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal
rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló
kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által
kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett
edzéssel váltható ki.
1.1.2. Szakkörök, korrepetálási igények felmérése
A következő tanévre szóló választható foglalkozások körét a munkaközösségek javaslata
alapján állítjuk össze minden tanév április 15-éig, figyelembe véve a Pedagógiai Programban
meghatározott célokat, elveket. A választható foglalkozásoknál megadjuk azt is, hogy
előreláthatólag melyik pedagógus fogja a foglalkozásokat vezetni.
A szakmai munkaközösségek május első hetében tájékoztatják a tanulókat, szülőket a
meghirdetésre kerülő választott foglalkozások céljáról, tematikájáról. A választott
foglalkozást tartó nevelő személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, de a
tantárgyfelosztás csak a tanév elején válik véglegessé, ekkor a nevelő személyében történhet
változás. (Az alacsony létszám miatt nem induló választott foglalkozás jelentkezett tanulók a
szorgalmi időszak végéig módosíthatják jelentkezésüket.)
Minden év május 20-áig a tanulók választhatnak a meghirdetett foglalkozások (szakkörök,
korrepetálások, sportkörök, stb.) közül. A választás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a
jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke tizennegyedik életévét eléri – ha a
gyermek nem cselekvőképtelen – gyermekével közösen gyakorolhatja.
A választott foglalkozáson való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott
foglalkozást a mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.

