
F. Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Tanítási órán kívüli foglalkozások formái 

Az iskola a tanulók érdeklődési köre, igénye szerint nem kötelező (választható )  tanórai 

foglalkoztatást szervez:  felzárkóztatás, tehetséggondozás, ill. kiegészítő ismeretek átadása céljából . 

A nem kötelező foglalkozások formáit a házirendben megfogalmazottak szerint, az igények felmérése 

után kell meghatározni . 

 

A tanítási órán kívüli foglalkozások szervezeti formái : 

• napközi, tanulószoba : 

  az iskola köteles - a szülő igénye alapján-  valamennyi felügyeletre szoruló tanuló részére   

napközis, ill. tanulószobai foglalkozást biztosítani a nyolcadik évfolyam végéig, a szakkörök  

• házi bajnokságok 

• kulturális és sportversenyek 

• iskolai és iskolák közötti versenyek 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzés biztosítása érdekében délutáni 

sportfoglalkozásokat tartunk, ahol kosárlabdázás, floorball, labdarúgás, röplabda alapelemeit 

sajátíthatják el életkoruktól függetlenül, zenés aerobik edzésen és gyógytestnevelési órákon 

vehetnek részt  és látogathatják a paksi jégpályát szervezett keretek között. Az iskola minden 1-

6.évfolyamos tanulója szervezett  úszásoktatásban részesül. 

 Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei: 

Iskolánkban, csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, ill. egyéb közismereti 

tantárgyat is, ha az osztály létszáma vagy összetétele ezt megköveteli. Célunk ezzel, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére, a tanulók 

tudásának megalapozására, a kulcskompetenciák (íráskészség, olvasás készség, elemi számolási 

készség, elemi gondolkodási képesség, szövegértés) fejlesztésére.  

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi 

a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, középiskolában 

tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak 

tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.  

A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos 

döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, 

kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával vagy az igazgató által 

kijelölt pedagógussal. 

 A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

 Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől 

kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen 

–, gyermekével közösen gyakorolja. 

 


