A szakkörök igénybevételének lehetősége,
a mindennapos testedzés lehetősége

Tanórán kívüli foglalkozások rendje
Jelentkezés, részvétel:
-

A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanuló a tanév elején, szeptember 15-ig a
szülő aláírásával jelentkezhet.

-

A felvett tanuló foglalkozásokon való részvétele a jelentkezést követően
kötelező.

-

A mulasztás igazolása a tanrendi órákéval azonos módon történik.
Tanórán kívüli foglalkozások

1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán
kívüli foglalkozásokat szervezi:
Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. A foglalkozásokon való részvétel
alanyi jogon illeti meg a tanulókat.
Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak
foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.
Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról
– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején
az iskola nevelőtestülete dönt.
A tanévre vonatkozó szakkörök indítási ideje: szeptember 15.

Versenyek, vetélkedők, bemutató
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. Az
iskola kiemelt versenye a Nemzetközi Gépész Kupa, amelyet a hazai és külföldi
partneriskolák bevonásával minden év áprilisában tartunk. Pontos időpontját a munkatervben
kell rögzíteni.
Kirándulások
Az iskola pedagógusai 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.
Táborozás
Az iskola az általa működtetett Balatonakali Ifjúsági Táborban biztosítja a tanulók
táborozáson

való

részvételét.

A

részvétel

lehet

célirányos

szaktábor

jellegű

(környezetvédelmi, rendvédelmi, vendéglátó- falusi turizmus, sporttábor), vagy osztályszintű
táborozás. A táborozás ideje alatt a mindenkori étkezési díjat és a település által igényelt
„üdülési díj”-at a tanulóknak kell fizetni.
Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez 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.
Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélést követően
lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények,
számítógépek stb.) a tanulók – felügyelet mellett – szorgalmi időn kívül is használhatják.
Hit- és vallásoktatás
Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató
tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson
való részvétel a tanulók számára önkéntes.

2. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola pedagógusai 14.00 óra és 16.00
óra között szervezik meg. A kollégiumi tömegsport foglalkozások és kizárólag a
kollégiumhoz köthető szabadidős foglalkozások 18.00-21.00 óra között is
megszervezhetők.

3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán
kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a
jelentkezés egy tanévre szól.

4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A
tanulók

részvétele

a

felzárkóztató

foglalkozásokon,

valamint

az

egyéni

foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola
igazgatója adhat.

5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán
kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató
engedélyével a foglalkozásról kizárható.

6. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon hétfőtől csütörtökig 14.00
órától 16.00 óráig tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba
beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév
elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

7. A kollégium keretében működő klubhelyiségek nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig

18.00-21.00 óráig.

