Tanórán kívüli foglalkozások
Tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje
Tanórán kívüli foglalkozásokat, iskolai csak a kötelező tanítási órák után lehet tartani, az ezzel megbízott pedagógus szervezésével és vezetésével.
Tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók, a tantestület, az iskolavezetés, illetve más
iskolai vagy iskolán kívüli szervezet kezdeményezheti.
A tanórán kívüli foglalkozások szervezésének és működésének szabályait a jogszabályi előírások, valamint az iskola pedagógiai program vonatkozó előírásait figyelembe vételével kell
meghatározni
A tanulók részvétele a tanórán kívüli foglalkozásokon, önkéntesen vállalt feladat, ezért jelentkezés után az aktív részvétel már kötelező.
A tanuló iskolán kívüli, más intézmény, szervezet vagy egyesület által szervezett, tanítási időt
is érintő foglalkozásokon, tevékenységekben csak az osztályfőnök javaslata alapján megadott
igazgatói engedéllyel vehet részt.

Tantárgyi korrepetálások
A korrepetálási igényeket minden tanév szeptember 30-ig a szaktanároknak fel kell mérni, és
le kell adni a munkaközösség- vezetőknek. Az igények és a finanszírozási lehetőségek összehangolása után, a munkaközösség-vezetők javaslatai alapján, az igazgató-helyettes elkészíti a
korrepetálási ütemtervet.
A korrepetálásokat az ezzel megbízott pedagógus szervezi meg.
A korrepetálások megtartását az előírásoknak megfelelően vezetett csoportnaplóban kell dokumentálni.

Szakkörök
A szakkör az iskola pedagógiai programjával összhangban, a szabadidő alatt megvalósítható
nevelőmunka tevékenységi formája.
Az iskolai szakkörök feladata, hogy elősegítsék az iskolai nevelési célok megvalósítását, illetve járuljanak hozzá a tehetséggondozás és a tananyagot kiegészítő ismeretek elsajátításához.
A szakköri foglalkozások tartalmát lehetőség szerint a tanulók érdeklődési köréhez, igényeihez kell igazítani.
A szakköri foglalkozásokat az előírt módon csoportnaplóban dokumentálni kell.
A szakkör működéséhez szükséges anyagokat, eszközöket, helyiséget és berendezéseket az
iskola biztosítja. A szükséges anyagok és az elkészült szakköri termékek nyilvántartása és
kezelése a szakkörvetető pedagógus feladata.
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Kirándulások, színház- és múzeumlátogatások
Az osztályközösségek kialakítása, a tananyag elmélyítése, a tanagyag feldolgozás segítése, a
tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása érdekében az osztályfőnökök, a szaktanárok kirándulásokat, tanulmányi utakat és szakmai programokat szervezhetnek. Ezeken való részvétel önkéntes és teljes mértékben önköltséges. A fenntartó részére finanszírozási kötelezettséggel nem járnak. Kirándulás, színház- és múzeumlátogatás, oktatási időben vagy azon túl, csak
igazgató tudtával és előzetes engedélyével szervezhető.
Két vagy több napos kirándulás csak tanításmentes munkanapokon, vagy tanítási szünetekben
szervezhetők.
Az iskola által szervezett kirándulásokra, látogatásokra annyi felügyelő tanárt kell biztosítani,
amennyit a zavartalan lebonyolítás igényel, de 20 fő tanulónként legalább egy pedagógust.
A kirándulást úgy kell megszervezni, hogy a szülőket a költségekkel csak a legszükségesebb
mértékben terheljük.
A szociális rászorultság alapján a tanulók a kirándulások, üzemlátogatások, kulturális létesítmények látogatása kapcsán felmerülő költségek finanszírozásának támogatására az alapítványtól támogatást kérhetnek.

Tanulók által szervezett rendezvények
A tanuló által kezdeményezett és szervezett rendezvények, programok tartását, a tanulók kérelme alapján, az igazgató engedélyezi.
A kérelmet a tervezett időpont, a tartalom és a részvevők körének feltüntetésével, írásban
vagy szóban, legalább 7 nappal a program tervezett időpontja előtt kell benyújtani az intézményvezetőhöz.
A tanulók által szervezett programok lebonyolításához szükséges helyiségeket /osztályterem/
illetve a berendezések, eszközök használatát / bútorok, magnetofon, CD lejátszó / az iskola
ingyen biztosítja.
A rendezvények és programok csak az arra kijelölt tanteremben, legfeljebb 21 óráig, legalább
egy felügyelő tanár részvételével tarthatók.
Elvárjuk a fegyelmezett, kulturált magatartást, az alkalomhoz illő viselkedést.
Az iskolai rendezvényeken a vendégekre is vonatkoznak a Házirend előírásai. Aki vendéget
hoz, az felel annak magatartásáért.

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje
Az iskolai sportkör feladatait az intézményben működő Diáksport Egyesület látja el, melynek
részletes feladatkörét az intézmény és a DSE között megkötött együttműködési megállapodás
tartalmazza.
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Az intézménybe beiratkozott minden diák automatikusan tagjává válik a DSE-nek.
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A mindennapos testnevelés megvalósításának módja
1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
2. Ennek alapján


az iskola 2012-2013-as tanévtől felmenő rendszerben minden osztályban megszervezi
a mindennapos testnevelést heti öt testnevelésóra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet:
o a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezése iben meghatározott
o tanórán való részvétellel,
o iskolai sportkörben való sportolással,
o kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján
kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között
szervezett edzéseken való sportolással.

A tanulók fizikai állapotának felmérésére valamennyi évfolyamon, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével történik, így komplex képet kapunk a diákok
kondicionális képességeinek alakulásáról. A próbákat évente 1 alkalommal, a tanév rendje
által meghatározott időpontban, maximum két hónap alatt kell teljesíteni.
A fizikai állapot méréséhez szükséges módszereket a Pedagógia Program 4. számú melléklete
tartalmazza.
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