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23. § (3) f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének 

lehetősége: 

 

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola hatályos Szervezeti és 

Működési Szabályzata 8.1. pontja és alpontja ismertetik a tanórán kívüli egyéb 

foglalkozások igénybevételének lehetőségét. 

 

 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezeti formái 

 tanulószoba, 

 tehetségfejlesztő foglalkozás: szakkör, verseny-előkészítés, színjátszó kör, 

 képességfejlesztő foglalkozás (korrepetálás), 

 sportfoglalkozás, tömegsport, 

 tanulmányi, művészeti, sport vagy egyéb verseny, bemutató, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, 

 habilitációs és rehabilitációs órák az SNI tanulók részére, 

 BTMN tanulóknak szervezett fejlesztő foglalkozások. 

 

 Tanulószoba 

A tanulószobai foglalkozás a napi felkészülést szolgáló tevékenység, közvetlen 

tanári irányítással, mely meghatározott időkeretben és nyugodt felkészülést 

biztosító tárgyi környezetben, csoportosan, illetve egyéni foglalkozás keretében 

zajlik. A tanulószobai foglakozáson való részvétel minden olyan diák részére 

kötelező, aki arra beiratkozott. A tanulószobai foglalkozások naponta, 

hétfőtől péntekig 14.20-16.00 óráig tartanak. 

A tanulószobáról a szülő írásbeli vagy személyes kérésére igazgatói engedéllyel 

lehet távol maradni! 
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 Tehetségfejlesztő foglalkozás 

A tehetségfejlesztő foglalkozási formát az a tanuló választhatja, aki a 

meghirdetett tantárgyi szakkörhöz tartozó tantárgyból kimagasló eredményt ér 

el, illetve akit szaktanára arra javasol. 

Egy-egy foglalkozáson a szakkör által érintett évfolyam minden tanulója – 

előzetes szaktanári engedéllyel – részt vehet. A szakköri tagságnak tandíja nincs.  

 

 Korrepetálás 

Bizonyos évfolyamokon, a pedagógus az általa végzett felmérés alapján, 

kijelölhet tanulókat korrepetálásra, akár egy, akár több tantárgyból. Számukra 

korrepetáló foglalkozásokat tart. Ezen foglalkozásokon a részvétel a kijelölt 

tanulók számára kötelező.  

 

 A sportfoglalkozás, tömegsport 

A sportfoglalkozáson való részvételre a tehetségfejlesztő foglalkozás szabályai 

vonatkoznak. Az iskolában iskolai sportkör nem működik. 

 

 A tanulmányi, művészeti, sport vagy egyéb verseny, bemutató 

Az ilyen foglalkozási formákon való részvétel az intézmény minden diákja 

számára megtiszteltetés. A szaktanár, illetve a verseny, bemutató szervezője – az 

esemény előtt megfelelő időben – megbeszéli a diákkal a részvételt. 

Amennyiben a diák a részvételt ekkor vállalja, akkor a továbbiakban a részvétel 

számára kötelező, ez alól kivételt csak betegség, vagy rendkívüli esemény 

bekövetkezése jelenthet. 

Országos, körzeti, a helyi vagy az intézményi versenyeken győztes, illetőleg 

helyezést elért tanulók, illetve közösségek eredményes szereplését az egész 

intézményközösséget érintő fórumon kell ismertetni. 
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 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás 

Az intézmény a SuliNova/Educatio-val történt megállapodás alapján, felvállalja 

a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulókkal való foglalkozást. Teljes, 

ezirányú tevékenységében alkalmazza az Intézményi Integrációs Programot 

(IPR) melyet a szerződő fél meghatározott módon ellenőriz. 

 

 Habilitációs és rehabilitációs órák az SNI tanulók részére 

A szakértői bizottságok által kiadott szakértői véleményekben meghatározott 

képességek, készségek, részképességek fejlesztésre szolgáló tevékenység. Az 

érintett tanulók számára a foglalkozásokon való részvétel kötelező. 

 

 BTMN tanulóknak szervezett fejlesztő foglalkozások 

A szakértői bizottságok vagy a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői 

véleményekben meghatározott képességek, készségek, részképességek 

fejlesztésre szolgáló tevékenység. Az érintett tanulók számára a foglalkozásokon 

való részvétel kötelező. 

 


