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Tamási
Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:
Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint
a gyengébben teljesítők felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös
érdeklődési kör alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt és az
éves munkaterv részét képezi.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szakmai, tanulmányi, sport stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli hazai és nemzetközi versenyeken való részvételre
is felkészítjük és részvételüket biztosítjuk.
Tömegsport foglalkozások, sportrendezvények
Az iskola sportfoglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók
mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és
iskolán kívüli sportversenyekre.
Nemzetközi cserekapcsolatok, Erasmus+ program
Az Európai Uniós projektek segítségével lehetőséget teremtünk több hetes külföldi szakmai
gyakorlatokon való részvételre, de iskolánk is fogad külföldről cserediákokat a program
keretein belül.
Tanulmányi és osztálykirándulások
Az intézmény a diákok részére tanulmányi és osztálykirándulásokat szervezhet, melyeknek
célja a szakmai tanulmányokkal kapcsolatos ismeretek bővítése, hazánk tájainak és kulturális
örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése.
A tanulmányi és osztálykirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell
tervezni, és az osztály szülői közösségével kell egyeztetni a szervezést és a pontos
célkitűzéseket. A kirándulás költségeit úgy kell megállapítani, hogy az a szülőket a legkisebb
mértékben terhelje. A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi

a program zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt, ill. 20
tanulónként 1 főt. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos
látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és
költségekkel jár – 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 működési rendje az SZMSZ mellékletét képezi.
Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére különféle szabadidős programokat szervezhet a
nevelőtestület és a diákönkormányzat, figyelembe véve a szülők anyagi helyzetét (táborok,
színház- és múzeumlátogatások, zenés rendezvények stb.). A diákok részvétele a szabadidős
rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének szabályai
Az adott tanévben meghirdetett foglalkozásokat az iskola éves munkaterve tartalmazza, azokról
a tanulók és a szülők részére az osztályfőnök, vagy a szaktanár, szakoktató ad tájékoztatást.
A 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 szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a
felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.
A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait, a tanórai, a
tanórán kívüli foglalkozások rendjét és a létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat
tartsa be.
A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra vonatkozó részletes szabályozást tartalmaznak az
SZMSZ, a Pedagógiai Program és a Házirend vonatkozó fejezetei.

