
XI. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 

a) Rendszeres és ingyenes tanórán kívüli foglalkozások 

o napközi 

o tanulószoba 

 melyről felmentést csak az intézményvezető adhat a szülő írásbeli kérelme alapján. 

 alkalmi eltávozást - kivételes esetben - a szülő írásbeli vagy személyes kérése 

alapján a foglalkozást vezető pedagógus is engedélyezhet. 

o diákkörök és tehetséggondozó foglalkozások (szakkör, sportkör) 

 jelentkezni tanév elején a szülő írásbeli kérésével lehet, 

 a felvett tanulók foglalkozáson való részvétele kötelező, a mulasztást igazolni kell, 

o felzárkóztató foglalkozások - a tanulókat képességeik és tanulmányi eredményeik alapján a 

tanítók és a szaktanárok jelölik ki. Részvételük a felzárkóztató foglalkozáson kötelező. 

b) Nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 

o kirándulások 

o színházlátogatások 

o múzeumlátogatások 

o erdei iskola 

o vetélkedők, versenyek, bemutatók, stb… 

 a foglalkozásokon való részvétel önkéntes, 

 a felmerülő költségeket a szülők fedezik, de az iskola is hozzájárulhat, 

 ha a tanuló nem vesz részt a foglalkozáson, az osztályfőnök döntése alapján 

köteles a számára kijelölt osztályban a tanítási órákon részt venni, 

 a csoportot kísérő szülők mindenkor kötelesek a vezető pedagógussal 

együttműködni, külön programokat nem szervezhetnek. 

 

Differenciált foglalkozások 

Tanár neve Tantárgy Osztály Időpont 

Berkes Györgyi BTM fejlesztés  1.b hétfő 4.óra  

Berkes Györgyi magyar/matematika 1.b szerda 6. óra 

Bolla Anett BTM fejlesztés 4.a szerda 4. óra 

Bolla Anett magyar  4. a hétfő 6. óra 

Bolla Anett matematika  4. a péntek 6. óra 



Kaszás Zoltán matematika előkészítő 8. évf. szerda 8. óra 

Kriesch Marianna magyar előkészítő 8. évf. B/csütörtök 7-8. 

Kriesch Marianna BTM fejlesztés 6-8. évf. 
A/hétfő 7. óra 

B/hétfő 7-8. óra 

Leskó Evelin kémia 7-8. évf. csütörtök 7. óra 

Majerné Szlezák Márta magyar  1.a kedd 7. óra 

Nagy Sándorné BTM fejlesztés 1. a kedd 2. óra 

Nagy Sándorné fejlesztés 2. b szerda 5. óra 

Rohodi Péterné magyar  3.a hétfő 6. óra 

Rohodi Péterné matematika  3.a kedd 6. óra 

Szép Andrea BTM fejlesztés 2.a hétfő 3. óra 

Szép Andrea BTM fejlesztés 3.a csütörtök 5. óra 

Szép Andrea magyar  2. a péntek 5. óra 

Szép Andrea matematika  2. a hétfő 5. óra 

Varga Balázsné H. Réka  biológia/termtudomány 5-8. évf. szerda 8. óra 

Vida Kinga történelem 5-8. évf. szerda 7. óra 

 

Szakkörök, edzések 

Tanár neve Szakkör neve Időpont 

Baraténé Nagy Éva Rajzszakkör hétfő 6. óra 

Jávor István Alsós foci szerda 7. óra 

Jávor István Felsős foci csütörtök 7. óra 



Kovács Ferenc Szivacskézilabda szerda 7. óra 

Kriesch Marianna Irodalom filmen A/csütörtök 7-8. óra 

Nagy Fruzsina Twirling kedd 7. óra 

dr. Páliné Kleiner Nóra Alsós atlétika hétfő 7. óra 

dr. Páliné Kleiner Nóra Felsős atlétika péntek 7. óra 

Szeifert Orsolya Média szakkör szerda 7. óra 

Varga Balázsné H. R. ÖKO szakkör szerda 7. óra 

Vida Kinga Történelem szakkör kedd 7. óra 

Utry Dániel Énekkar hétfő 7-8. óra 

 


