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A tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetőségei 

Az iskolai munka szerves része a tanórán kívüli foglalkoztatási forma, melyek 

intézményünkben az alábbiak lehetnek: 

 

Napközis foglalkozás, tanulószoba 

A napközis foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget 

tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatoknak. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolában tanítási napokon a 

délutáni időszakban az 1-6. évfolyamon napköziotthon, 7-8. évfolyamon tanulószoba működik. 

Napköziotthon az egész napos nevelés szerves részeként a tervszerű, tudatos, szervezett 

személyiségfejlesztéshez, a helyes önismeret kialakításához és a reális önértékek, 

megalapozásához járul hozzá. A napközi keretében sor kerülhet szabadidős-, kulturális-, 

manuális- és játékfoglalkozások megszervezésére.  

A 2011. évi CXC tv. 27.§ (2) és 46 § (1) a) pontja alapján a tanuló köteles tizenhat óráig az 

intézményben szervezett foglalkozásokon részt venni, 1-8. évfolyamon. A hatályos 

jogszabályok értelmében iskolánk biztosítja a 16 óráig történő foglalkozások megszervezését a 

tanulók számára. 

Az 55. § (1) bekezdés szerint, az intézményvezető a szülő kérelmére felmentheti a tanulót a 

tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozásokon való részvétel alól. Az intézményvezető 

azonban fenntartja azt a jogát, hogy a kérelem elfogadását mérlegelje, illetve a tanuló 

tanulmányi eredményének romlása esetén a határozatot felülvizsgálja. 

A felmentés külön e célra szolgáló formanyomtatványon kérelmezhető, mely letölthető az 

iskola honlapjáról, illetve nyomtatott formában a titkárságon igényelhető. Ebben jelezni kell: 

• az eltávozás időpontját napi bontásban, eltérő órarend esetén „A” (páratlan) és „B” 

(páros) hétre vonatkozólag külön-külön, 

• a kérelem indoklását. 

A kérelem alapesetben egy tanévre, illetve a jóváhagyás dátumától a tanév végéig szól, a 

jogalapul szolgáló körülmények tanév közbeni változásakor új kérelmet kell kitölteni. 
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A foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet 

a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az eltávozásra 

az intézményvezető, vagy intézményvezető-helyettes adhat engedélyt. 

 

A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint 

az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. 

A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli 

órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások: 

• szakkör, 

• énekkar, 

• DSE foglalkozások, 

• tömegsport foglalkozások, 

• felzárkóztató foglalkozások, 

• tehetségfejlesztő foglalkozások, 

• továbbtanulásra előkészítő 

foglalkozások, 

• fejlesztő foglalkozások, 

• alapfokú művészeti oktatás. 

 

Hagyományőrző tevékenységek és eseti rendezvények: Hagyományőrző tevékenységeink és 

eseti rendezvényeink: tanévnyitó, megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról, 

megemlékezés az 1848-49-es szabadságharcról, ballagás, tanévzáró, „Adventtől vízkeresztig” 

rendezvénysorozat, salátabár, hulladékgyűjtés, „Márciusi hét” rendezvénysorozat, játszóház, 

farsang, Tisza-projektnap, húsvéti tojásgyűjtés, próbák különböző műsorokhoz, DÖK-

rendezvények (Egészségnap, Bazár, disco). 

Iskolai sportkörök: Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a 

tanulók mindennapi testedzését. Minden évben igényfelmérésre kerül sor a sportköri 

foglalkozások tartására.   



 

5000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 56 / 511-050, 

e-mail: szego.szolnok@hotmail.com, web: https://www.szegoszolnok.com 

 

Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak. A 

szakkörök indításáról –a felmerülő igények, és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

Versenyek, vetélkedők: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 

(szaktárgyi, sport, művészeti stb. versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 

felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok 

végzik. 

Tanulmányi kirándulások, táborok: A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését 

segítik az iskola falain kívül szervezett tanulmányi kirándulások. Ezen programokon való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A lehetőségekhez és 

igényekhez igazodva bel- és külföldi táborokat szervezünk a jelentkező tanulók számára, 

melyek önköltségesek. 

Iskolai könyvtár, internethasználat: A tanulók egyéni tanulását, önképzését nyitvatartási 

időben az iskolai könyvtár segíti. Az olvasóteremben számítógép áll az olvasók rendelkezésére 

folyamatos internetelérést biztosítva a böngészéshez, levelezéshez, letöltésekhez és a 

csevegéshez. Az olvasóteremben nyomtatásra is lehetőség van, külön térítés mellett. 

Könyvtárunk segítségével alakítjuk ki és fejlesztjük azokat a magatartásmódokat és 

képességeket, amelyek a könyvtár mindennapos használatához elengedhetetlenül szükségesek. 

Célunk, hogy megismerjék a tanulók a korszerű információhordozókban rejlő lehetőségeket. 

Külső szervezésű foglalkozások: Intézményünkben a Fenntartó engedélye alapján külső 

természetes és jogi személyek, valamint egyházi jogi személyek által szervezett foglalkozások 

is tarthatóak. 
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Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás 

kivételével - önkéntes. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, 

a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában 

rögzíteni kell. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói szülői, nevelői igényeket a 

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg, akik munkájukat 

munkaköri leírások alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola 

pedagógusa, az intézménnyel kötött szerződés alapján. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés rendje 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 27.§ (2) bekezdése értelmében az általános 

iskoláknak a neveléstoktatást úgy kell megszervezni, hogy a délelőtti és a délutáni időszakban 

a foglalkozások legalább 16.00 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig gondoskodni kell a tanulók 

felügyeletéről. 

A foglalkozásokra a „Jelentkezés a 16.00 órát megelőző délutáni foglalkozásokra” című 

nyomtatvány kitöltésével kell jelentkezni mindkét félévben. A 16.00 órát megelőző délutáni 

foglalkozásokról felmentést a „Kérelem” című dokumentum kitöltésével lehet kérni. A 

kérelmezőnek a hét napjaira, órára pontosan kell a tanulót kikérnie. A felmentést indokolni kell. 

Amennyiben a tanuló délután különórára jár, vagy sportol stb…, akkor azt annak a szervezet 

vezetőjének kell igazolni – az Igazolás című dokumentum kitöltésével – ahová a tanuló jár. A 

tanuló olyan foglalkozásokon is részt vehet az iskolában, amelyet nem az iskola szervez (pl.: 

nyelviskola, alapfokú művészeti iskola, sportszervezet stb…), de az adott szervezetnek van 

megállapodása, szerződése, hogy az iskolában foglalkozást tartson. 
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Ha pl.: magántanárhoz jár, vagy délután biztosított a szülői (vagy nagyszülői) felügyelet, akkor 

elegendő, ha a szülő ezt a tényt a kérelem indoklás részében feltünteti. 

A délutáni foglalkozásokon való részvétel kötelező a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján, azonban a szülő kérheti gyermeke az azok alóli 

felmentését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 55.§ (1) bekezdése alapján. 

A felmentés alóli kérelemről az iskola intézményvezetője dönt, aki mérlegeli azt, a felmentés 

nem automatikus. 


