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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 

 

Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

 

1. TEHETSÉGGONDOZÓ, FELZÁRKÓZTATÓ ÉS EGYÉNI 

FOGLALKOZÁSOK 

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

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

 

2. ISKOLA SPORTKÖR (ISK) 

Az iskolai sportkör tagja az a tanuló, aki a sportkörre jelentkezik. Az iskolai sportkör 

csoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai 

és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

3. KIRÁNDULÁSOK 

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

4. MÚZEUMI, KIÁLLÍTÁSI, KÖNYVTÁRI ÉS MŰVÉSZETI ELŐADÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ FOGLALKOZÁS 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon - ha az, tanítási időn kívül esik, és 

költségekkel jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

5. ISKOLAI KÖNYVTÁR 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 

6. SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.) A tanulók részvétele a 

szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

 

 

 



 
 

Iskolánk a 2022/2023-as tanévben a következő tanórákon kívüli egyéb foglalkozásokat 

biztosítja  

alsó tagozatos tanulói számára 

 

Robotika szakkör 1. évf. Nagyné Deák Erika 

Robotika szakkör 2. évf. Nagyné Deák Erika 

Robotika szakkör 3. évf. Monori Dóra 

Robotika szakkör 4. évf. Monori Dóra 

Környezetvédő szakkör 3-4. évf. Molnárné Hegedűs Ibolya 

Labdarúgó szakkör 1-2. évf. Beri Károly 

Képzőművészeti szakkör 1-2. évfolyam Szabó Edina 

Képzőművészeti szakkör 3 – 4. évfolyam Kapusiné Oláh Edit 

Énekkar 3 – 5. évf. Ágoston – Vincze Ágnes 

Csoportos/egyéni tehetség-kibontakoztató 

foglalkozás matematika 2. 

 

Csoportos/egyéni tehetség-kibontakoztató 

foglalkozás matematika 3. 

 

Csoportos/egyéni tehetség-kibontakoztató 

foglalkozás matematika 4. 

 

Csoportos/egyéni tehetség-kibontakoztató 

foglalkozás  

magyar 2. 

 

Csoportos/egyéni tehetség-kibontakoztató 

foglalkozás  

magyar 3. 

 

Csoportos/egyéni tehetség-kibontakoztató 

foglalkozás  

magyar 4. 

 

 

felső tagozatos tanulói számára 

 

Matematika felkészítő 8. Szabó Adrienn 

Matematika felkészítő 8. emelt Kissné Kőszeghy Mariann 

Robotika szakkör 5-8. Erdősné Lázár Ilona 

Magyar szakkör 7. A Hegedűs Tünde 

Magyar szakkör 7. B Fehér Zsigmondné 

Magyar felkészítő 8. a Hegedűs Tünde 

Magyar felkészítő 8. b Fülep Jolán 



 
Történelem és helytörténeti szakkör 5-6. évf. Nagyné Tardi Tünde 

ISK (labdarúgás) 5-8. évf. Fodor Tibor 

ISK (Kézilabda) 4-5. évf. Görögh István 

ISK (Kézilabda) 7-8. évf. Görögh István 

Angol szakkör  

 

  


