
EGYÉB FOGLALKOZÁSOK  

  

  

Az egyéb foglalkozások szervezeti formái, rendje  

  

A tanuló tanórán kívül tagintézményi keretek között, vagy a tagintézmény irányításával iskolán kívül 

folyó tevékenységekben vehet részt.  

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy ha a 

tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a 

jelentkezés előtt a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló szülőjét 

írásban tájékoztatni kell.  

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a 

magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak – 

kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási 

órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.  

A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő 

tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha jelentkezni 

kíván a szabadon választott tanítási órára.  

  

Egyéb foglalkozásnak tekinthető:  

• napközis és tanulószobai foglalkozás  

• szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport   

• tagintézményi sportkör  

• tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, 

bajnokságok, diáknap  

• tanulmányi kirándulás  

• a tagintézmény Szakmai Programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

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

környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény.  

  

Az egyéb foglalkozások szervezését a tanulókat képviselő DÖK, az oktatói testület, a szülői 

munkaközösség továbbá más – az iskolán kívül működő – szervek, szervezetek kezdeményezhetik. Az 

egyéb foglalkozásokra a meghirdetett feltételek szerint lehet jelentkezni.  

Az egyéb foglalkozásokról napló vezetése kötelező, melyet az igazgató nyit meg és zár le.  

Az egyéb foglalkozásokról vezetett naplóba bejegyzett hiányzásokat az osztályfőnök köteles átvezetni 

a főnaplóba.  

Az egyéb foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető 

nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején a tagintézmény tantárgyfelosztásában rögzíteni 

kell.  

  

A tagintézmény igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 

közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, középiskolában 

tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak 

tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik oktató fogja oktatni. A tájékoztató 



elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és a tagintézményi diákönkormányzat véleményét. 

Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló milyen szabadon választott 

tanítási órán kíván részt venni. A tanuló május 20-áig jelentheti be a választott érettségi tantárgy és a 

felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését.  

A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.  

  

  

Korrepetálások/Felzárkóztatás  

  

Tanévenként az igények és lehetőségek összehangolása után a munkaközösség-vezetők javaslata 

alapján kerülnek a foglalkozások ütemezésre. A foglalkozások meghatározott helyen és időben 

rendszeresen folynak.  

  

  

Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport  

  

A foglalkozások a tanítási időn kívül szervezhetők. A szakkört irányító felnőtt – akit az igazgató bíz 

meg – szakköri naplót vezet, az előírások szerint. Az indítandó szakkörök számát a diákok érdeklődése 

és a tagintézményi lehetőségek szabják meg. A szakkörök október 1-jétől május 31-ig tartandók.  

  

  

Tanulószobai foglalkozás  

  

A szakképző iskola és a technikum10. évfolyamával bezárólag a felügyeletre szoruló tanulók számára 

– szülői igényfelmérés után – a tagintézmény köteles a törvényi előírásoknak megfelelően 

tanulószobai foglalkozást szervezni.  

Tanulószobai foglalkozásban magasabb évfolyamról is önként részt vehetnek a rászoruló tanulók, de 

tanulmányi, illetve szociális helyzete miatt kérheti a szülő, javasolhatja az osztályfőnök és az oktató is. 

A tanulók házi feladataik nagy részét itt oldják meg, a munkát oktató irányítja és ellenőrzi. A 

tanulószobai foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján 

történhet az oktató engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.  

  

  

Tanulmányi kirándulás  

  

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka fontos színtere a tanulmányi kirándulás, melyen a részvétel 

önkéntes. Tanulmányi kiránduláson a felügyelő oktató részére a mindenkori vonatkozó jogszabály 

szerinti díj jár, melyet tanévenként és osztályonként 1 munkanapra vehet igénybe az adott időpontban 

érvényes jogszabály szerint.  

Az osztályfőnöki tanmenetben előre megtervezett tanulmányi kirándulást az igazgatóval előzetesen 

írásban engedélyeztetni kell. A tanulmányi kirándulás csak 1 tanítási napot érinthet. Egyéb iskolai 

tanulmányi kirándulást, sítábort igazgatói engedéllyel lehet szervezni.  

  


