
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei: 
 
 
13.4. Az egyéb foglalkozások rendje 
13.4.1. A napközis foglakozások rendje 
13.4.1.1. Az utolsó tanítási órát követően a tanulók a napközis terembe vonulnak, ahol ne-velő 
irányításával a csoport időbeosztása és programja szerint töltik idejüket. 
13.4.1.2. A napközis foglalkozás legkésőbb 17.30 órakor fejeződik be. Ezt az időpontot 
megelőzően a gyermek - írásos szülői kérelem esetén önállóan, illetve a szülő kísé-retében - a 
napközis nevelővel történt megállapodás szerinti időpontban távozhat. A foglalkozásokat - a 
délelőtti iskolai tanórákhoz hasonlóan - nem lehet zavarni. 
13.4.1.3. Az a tanuló, aki nem veszi igénybe a napközis ellátást, de – a szülő és a napközis 
nevelő egyeztetése alapján - távozásáig az osztályával kíván maradni, részt vesz a csoport 
foglalkozásain. Ha nem az osztályában várakozik, akkor 14.1.13. pont alapján az iskola erre a 
célra kijelölt helyein tartózkodhat. 
13.4.1.4. A napközis tanulmányi foglalkozások ideje: 14:30-tól 15:45-ig tart, az uzsonna ideje: 
15:45-16:00. A délutáni választható foglalkozások időbeosztása (órarendje) és a napközis 
feladatok - szabadidős tevékenységek, étkeztetés, tanulás, tanulmá-nyi séták - megoldása 
összehangoltan történik. A napközis foglalkozás tevékeny-ségei is választható szervezeti 
keretek, ennek megfelelően a megkezdett foglalko-zást közbeni eltávozással nem lehet zavarni. 
13.4.1.5. Az előre látható hiányzást és visszatérést 2 nappal előbb jelezni kell a napközis 
nevelőnek vagy az iskola gondnokának. 
13.4.2. Szakkör, sportkör rendje 
13.4.2.1. A tanuló a választott foglalkozást egy tanéven keresztül köteles látogatni és an-nak 
munkájában részt venni. 
13.4.2.2. A szakkörök, edzések idején is a tanítási órákon elvárt magatartás szerint kell részt 
venni. 
13.4.2.3. Az érintett helyiségeket és eszközöket a vonatkozó használati rend szabályai sze-rint 
kell használni. 
13.4.3. Jelentkezés a foglalkozásokra 
13.4.3.1. Jelentkezés a szakköri foglalkozásokra: 
A tanuló a délutáni órák kivételével a törvényi rendelkezésekben meghatározott óraszámnak 
megfelelően vehet részt szakköri munkában. A szaktanár által meghirdetett szak-körökbe a 
jelentkezéseket az osztályfőnök méri fel az előző tanévben május 20-ig, az erre rendszeresített 
szülői adatlapok segítségével. Az adatlapokat az osztályfő-nök továbbítja az általános 
intézményvezető-helyetteshez. 
 
13.4.3.2. A napközibe jelentkezés rendje: 
A szülő az írásbeli kérelmet eljuttatja az osztályfőnökhöz, aki továbbítja azt az általános in-
tézményvezető-helyetteshez. 

 


