
Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének rendje 

 

Iskolánkban a következő tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk: 

 

• Emelt szintű érettségi előkészítő foglalkozás: 

➢ Emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozás az utolsó 2 évfolyamon szervezhető 

az emelt szintű érettségi vizsgához szükséges felkészítés céljából. 

➢ A foglalkozás heti óraszáma: 2 óra 

➢ Egy tanuló maximum három emelt szintű előkészítő foglalkozásra járhat, a 

harmadik tárgy a második idegen nyelv lehet. 

➢ Az emelt szintű foglalkozásokon a hiányzást, a haladást és az értékelést a kötelező 

tanórai foglalkozásokkal megegyezően kell kezelni. 

➢ A következő tanévben szerveződő emelt szintű érettségi előkészítőre való 

jelentkezés határideje május 20. A jelentkezés jelentkezési lap beadásával és a 

tanuló valamint szülője (gondviselője) aláírásával történik A jelentkezés 

módosítására a tanév kezdetén, az első tanítási héten van lehetőség, a szülő által 

írásban beadott kérelem csatolásával. 

➢ Az emelt szintű előkészítő foglalkozás indításának feltétele minimum 6 fő 

jelentkezése. 

➢ A két tanítási nyelvű képzésekben részt vevő osztályok számára indított angol 

nyelvű szaktárgyi emelt szintű előkészítő foglalkozások indításának minimális 

létszáma a fenntartó által engedélyezett létszám. 

➢ Iskolánk  a következő tantárgyakból indít emelt szintű előkészítő foglalkozást: 

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, kémia, fizika, földrajz, 

informatika, német nyelv, francia nyelv, informatika. 

 

 

• Érettségi előkészítő foglalkozás:  

➢ A végzős évfolyamon az érettségi tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgára 

való felkészítés céljából szervezhető.  

➢ A foglalkozás magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, 

informatika és kémia tantárgyakból osztályonként, illetve csoportonként 

szervezhető. 

➢ A szabadon választott tantárgyakból évfolyam szinten összevont csoportok 

alakulhatnak. 

 

• Tehetséggondozó, tehetség-kibontakoztató, versenyfelkészítő foglalkozás: 

➢ A tehetséges tanulók számára a tanév során meghirdetett különböző szaktárgyi 

versenyekhez, pályázatokhoz kapcsolódó felkészítés segítésére hozható létre. 

 

     

A tehetség kibontakoztató és felzárkóztató foglalkozásra osztályonként legalább heti 1-1  

többletórát kell biztosítani a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6. mellékletében 

meghatározott időkereten felül.  

 

• Szakkör, tudományos diákkör: 

➢ Célja az órai anyagon túlmutató ismeretek megszerzése, vagy a tantervekben nem 

szereplő szakterületekkel való ismerkedés.  



➢ Bolyai Kör: tudományos diákkör általában kéthetes gyakorisággal, egyes 

tantárgyakhoz vagy tantárgycsoportokhoz kapcsolódóan, az érdeklődési köröknek 

megfelelően, változó hallgatói körrel.  

➢ Szakkörök: - a tanulók igénye szerint indítható különböző tantárgyakból 

 

• Sportkör: 

➢ Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez csoportonként hetente 

legalább kétszer 45 perc biztosítható. 

➢ Sportköri foglalkozást tarthat testnevelés szakos végzettségű és szakképzettségű 

pedagógus, valamint olyan szakedző és szakember, aki  a felsőoktatási intézmény 

által szervezett 120 órás pedagógiai továbbképzésen részt vett.  

➢ Iskolánkban a következő sportköröket szervezzük: atlétika, röplabda, futball. 

 

A 2021/2022-es tanévben a következő foglalkozásokat indítjuk: 

- emelt szintű érettségi előkészítők: 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, történelem, történelem angol nyelven, 

matematika, biológia, kémia, német nyelv, informatika 

12. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, kémia, 

fizika, német nyelv, informatika 

Jelentkezés: az előző tanév május 20-ig, írásbeli jelentkezési lappal az iskola 

igazgatójánál 

- versenyfelkészítő foglalkozás: 

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, francia 

nyelv, biológia, kémia, fizika, rajz, művészettörténet, informatika tantárgyakból a 

tanulmányi versenyek kiírása után az osztályokban tanító szaktanárok felmérik az 

indulni kívánó diákokat és rendszeres vagy alkalomszerű felkészítést tarthatnak a 

diákok igénye szerint 

A versenyek listája az éves munkaterv mellékletét képezi. 

- érettségi előkészítő:  

A főbb érettségi tantárgyakból az osztályban tanító szaktanár saját megítélése alapján 

indít előkészítőt, amelyre a diák nem kötelezhető. 

- szakkör: 

 rajz, orosz nyelv, üzleti angol– heti rendszerességgel tartott foglalkozás 

Ezekre jelentkezni a foglalkozást tartó szaktanároknál lehet.  

- sportkör: 

Heti rendszerességgel tartott foglalkozások (atlétika, leány röplabda, fiú illetve leány 

labdarúgás, érettségi felkészítő foglalkozás). Jelentkezni a szaktanároknál lehet. 


