Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei:

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei,
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb
foglalkozásokat szervez.
A tanórán kívüli tevékenységekre a tanulók a megelőző tanév befejezéséig jelentkezhetnek
osztályfőnöküknél. E jelentkezést az új tanév második hetének végéig módosíthatják. Ezt
követően a választott foglalkozások a tanév végéig kötelező elfoglaltságnak minősülnek.
A választható tantárgyak tanulását, valamint a szakkörök, művészeti körök indulását az iskola
igazgatója engedélyezi. Az igazgató megtagadhatja a foglalkozás indításának engedélyét,
amennyiben a tanulók létszáma 10 főnél kevesebb.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A
tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a
szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
Mivel az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények
teljesítése nem a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába
történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását nem jelenti,
ez esetben az iskola lehetőséget nyújt a körzetben lakó tanulók számára a tanulmányok
folytatására úgy, hogy annak nem feltétele a szabadon választott tanítási órákon való
részvétel.
A foglalkozások helyét és időtartamát a tagintézmény-vezető és helyettesei rögzítik a tanórán
kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
Tanórán kívüli foglalkozások:
-A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a
munkaközösség-vezetők és a tagintézmény-vezető egyeztetése után lehet meghirdetni. A
foglalkozást a szakmacsoport-vezetőjének javaslatára a tagintézmény-vezetőhelyettes által
megbízott pedagógus tartja. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell
vezetni.
 Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a
műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a
házirend, az SZMSZ és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek
megjelenni.
 A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza.
A tanulók intézményi, városi, és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt,
szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a
szervezésért, a nevezésért a szaktanárok és a szaktárgyi munkaközösségek felelősek.

 A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást a szakmacsoport-vezetőjének
javaslatára a tagintézmény-vezetőhelyettes által megbízott pedagógus tartja.
 Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen
nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen
tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és a partner oktatási intézményekről.
Külföldi utazások a tagintézmény-vezető engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők
hozzájárulásával szervezhetők.
 A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének
szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és
egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi
kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit tagintézményvezetői utasításban
kell szabályozni.

