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____ Az  egyéb tanórán  k ívü l i  fogla lkozások  cé l j a ,  szerveze t i  formái ,  
időkere te i  

 

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások célja 

a) A tanulók fejlődésének a segítése egyéni érdeklődésük, igényeik, szükségleteik minél 

szélesebb körű figyelembe vételével, az iskolához kapcsolódó sikerélmények megélési 

lehetőségének rendszeres biztosításával, a tagintézmény rendelkezésére álló erőforrások 

biztosította kereteken belül. 

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások szervezeti formái: 

a)  a szakkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport [a továbbiakban a pont alattiak 

együtt: diákkör]; 

b) a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, 

bajnokságok, diáknap; 

c) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, 

környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 

Az egyes tanórán kívüli foglalkozások jellemzői: 

a) A diákkörök közül a szakköröknek kiemelt jelentősége van, megkülönböztetésben 

részesülnek: 

a. a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződnek, 

b. a vezetőket az iskola intézményvezetője bízza meg, 

c. a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek, 

d. a foglalkozásokról naplót kell vezetni; 

e. a szakkörökön kívüli egyéb diákkörök sajátosságai, hogy: 

i. a tanulók javaslatára jönnek létre, 

ii. vezetését az iskola pedagógusa, vagy más külső szakember végzi az 

intézményvezető engedélyével, 

f. Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik. Vezetője az intézményvezető 

által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és 

rendezvények zenei programját. 

b) A tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti 

versenyek, bajnokságok, diáknap jellemzői: 

a. e foglalkozásokon való részvétel jobbára önkéntes alapon történik, 

b. a részvétellel a tanulók az iskolán belül, illetve iskolák között bizonyíthatják, 

mérhetik össze tudásukat, teljesítményeiket, 

c. az egyes versenyek a pedagógusok felkészítő közreműködésével valósulnak 

meg. 
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c) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, 

környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény jellemzői: 

a. az ilyen foglalkozásokat az intézményvezetőnek előzetesen be kell jelenteni és 

engedélyeztetni annak megtartását, 

b.az ilyen foglalkozások alkalmával biztosítani kell pedagógus részvételét, aki 

gondoskodik a felügyeletről. 

d) Tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, fejlesztése, külön 

meghatározott rend szerint, egyéni fejlesztési program alapján  

e) A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és a tagintézményvezető egyeztetése után lehet meghirdetni. 

Ezek vezetőit a tagintézményvezető bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a 

látogatottságról naplót kell vezetni.  

f) A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, 

megszervezését és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben 

hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök 

szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok 

vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével. 

g) 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.  

h) A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését 

célozza. A tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken 

vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos 

versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek 

és az intézményvezető-helyettes felelősek. 

i) A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az intézményvezető által 

megbízott pedagógus tartja.  

j) A gimnázium előterében havi gyakorisággal különböző jellegű kiállítások 

megrendezésére kerül sor hivatásos és amatőr művészek, az iskola diákjainak vagy 

dolgozóinak alkotásaiból. Tevékenységének irányítása az intézményvezető által 

megbízott pedagógus feladata. 

k) Színházlátogatás keretében a tanulók évente diákbérlettel tekinthetik meg a Szolnoki 

Szigligeti Színház kínálatában szereplő előadásokat iskolai keretben. Felelőse a 

közönségszervező, akit az intézményvezető bíz meg.  

l) A zenei kultúra fejlesztése érdekében az érdeklődő tanulók számára évi egy-két 

alkalommal a tanítási időben egy órás időtartamú hangverseny-látogatást szervezünk.  

Minden csoportot egy szaktanár, illetve az osztályfőnök elkísér a hangversenyre. 

m) Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek oktatási intézményekről. Külföldi utazások az 
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intézményvezető engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával 

szervezhetők. 

n) 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. 

Az egyéb foglalkozások időkeretei 

a) Az egyéb foglalkozások időkereteit, tanév elején a tanulói igények alapján a 

tagintézményvezető és helyettesei rögzítik a tantárgyfelosztásban valamint az 

órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 
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