
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

 Mindennapos testnevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

a következőt tartalmazza: 

 Nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ 

(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti 

oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, 

amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

  

Amíg jogszabály másként nem írja elő, addig az alábbiak érvényesek iskolánkban: 

 Fő szabály:   

 1. órarendbe illesztve heti 5 testnevelés óra van  

             2. 2 játékóra/hét az órarendben az utolsó órákban kerül elhelyezésre 

 Mellékszabály: 

1. a Nkt. 27.§(11) c pontja alapján a szülő Igazolás és Nyilatkozat kitöltésével kérheti a heti 

két óra kiváltását, megjelölve a nap végi két órát az alábbi esetekben: 

a, versenyszerű sporttevékenység igazolt egyesületi tagság 

b, amatőr sportolói sportszerződés, a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete 

által kiállított igazolás a sportszervezet keretei között szervezett edzésről 

 2. A szülő, ha kikérte gyermekét a testnevelés óráról, tudomásul veszi, hogy az iskola ezen 

órák alatt a tanuló számára felügyeletet nem biztosít. 

 3. Csak ebben az évben érvényesek a következők:  

Ennek feltétele, hogy tudomásul veszi a következőket: 

-          az elkért óra az adott héten történő teljesítéssel, 



-          havi elszámolással, 

-          amennyiben a tanuló az adott héten nem teljesíti a foglalkozást, a testnevelés 

órát tartó szaktanár beírja hiányzónak, ha a teljesítés a tanulónak felróható ok miatt 

marad el, hiányzása igazolatlan órának tekintendő (eldöntése osztályfőnöki hatáskör, 

mert lehet,  hogy a tanuló indokoltan, pl. betegség miatt nem tudja az adott héten 

teljesíteni a kikért órát.) 

A tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök igénybevételének lehetősége, a tevékenységek 

közösségfejlesztési feladatai: 

 segítse az egyén fejlődését, képességei kibontakoztatását, 

 a pozitív gyermek-nevelő kapcsolat kialakítását, 

 a jó, felszabadult csoportlégkör megteremtését, 

 az együttes pozitív élmények biztosítását, 

 az önállóság, felelősség, önkormányzó képesség kialakítását, fejlesztését, 

 a megfelelő szervezettség, rend, fegyelem, közös és egyéni értékrend folyamatos 

formálását. 

A tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős programok rendje 

 A tanórán kívüli foglalkozások az igazgatóhelyettes által megjelölt időpontban 

kezdődnek.  

  

 Egy tanórán kívüli óra időtartama 45 perc. 

  

 A tanórán kívüli foglalkozások a tanítási órák rendjét nem zavarhatják. 

  

 Az önként vállalt tanórán kívüli foglalkozások a tanév végéig kötelezőek. 

 

Tanulószoba 

7-10. évfolyamon tanulóknak szülői igény alapján szerveződik. Lehet időszakos vagy teljes 

tanévre szóló is. 

Be- és kilépés a szülő írásbeli kérelme alapján lehetséges a tanév során folyamatosan. 

 Énekkar        

Elsősorban az ének-zene iránt érdeklődő tanulók számára szerveződik. 

 Szakkör 

Lehetőség szerint, igény alapján szerveződik egy tanévre.  A különféle szakkörök működése a 

tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. 

A szakkörök indításáról –a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével –minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 



Szakkör vezetését - az igazgató beleegyezésével - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója. A belépés a tanuló önként jelentkezése alapján történik.  

 

Érdeklődési kör 

Jellemzői azonosak az előzővel, azonban életkortól függetlenül szerveződik. 

A részvétel a jelentkezést követően kötelező. 

 Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a  

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, a 

hátrányos helyzetű, tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 

kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról –a felmerülő igények és 

az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt.  

 

 

 
 


