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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei, a 

mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja a 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 

 

Az intézményben a tanulók számára – az iskola által szervezett – tanórán kívüli rendszeres 

foglalkozások működnek:  

 sportfoglalkozások, 

 tehetségfejlesztő,  

 tanulmányi versenyre felkészítő foglalkozások,  

 énekkar,  

 szakkörök, 

 felzárkóztató foglalkozások. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok  

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes, a tanév elején 

történik és egy tanévre szól.  

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.  

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésében a tanulói, szülői, nevelői igényeket a 

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az 

intézményvezető bízza meg. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az 

iskola pedagógusa.   

 Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesítése, a nevelőmunka elősegítése 

érdekében évente egy alkalommal osztályaik számára tanulmányi kirándulást 

szervezhetnek. A tanulmányi kirándulásra rendelkezésre álló tanítás nélküli 

munkanapok számát az iskola éves munkatervében lehet meghatározni.  

 Az iskola nevelői, szülői az intézményvezető előzetes engedélyével a tanulók számára 

túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek.  

 Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport- és 

kulturális vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók 

felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.  

 Az iskola az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget (menzát) biztosít.  
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 A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik.  

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek, amelyen a részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a 

foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- 

és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.  

 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

Iskolánk a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. 

§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

A tanulók mindennapos testedzésének biztosítására az iskola a mindennapos testnevelésórák 

mellett sportköri foglalkozásokat szervez. A foglakozások célja, hogy tagjainak rendszeres 

mozgási lehetőséget, játékot, versenyekre való felkészülést, a rendelkezésre álló diákolimpiai 

és más versenyrendszerekben való szereplést biztosítsa.  

A heti öt kötelező testnevelési órából két óra kiváltható,  

- a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra iskolai 

sportkörök foglakozásain történő részvétellel - a részvétel igazolása a foglalkozást tartó 

tanár által vezetett foglalkozási napló részvételi adatai alapján történik,  

- a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott 

tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával.  

 

 


