A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybe vételének lehetőségei
Az Intézmény Alapító okirata és Pedagógiai programja szerint az iskolában az alábbi speciális
programok szerint működő osztályok, vagy csoportok szervezhetők:





angol két tanítási nyelvű csoport vagy osztály,
matematika tehetséggondozó programot tanuló csoport vagy osztály.
emelt szintű angol és német nyelvoktatás kifutó rendszerben
emelt óraszámú informatikaoktatás kifutó rendszerben

Az emelt matematikaoktatásban részesülő tanulók csoportbontása a tanulók képességátlaga,
illetve 4. év végi felmérés eredményének átlaga alapján történik, az alsó tagozaton tanítók
ajánlását figyelembe véve.
Az egyéb szabadon választható tantárgyak meghatározásakor és egyéb foglalkozások
szervezésekor a fő elv a speciális programokkal haladó tanulócsoportok ismeret
elsajátításának segítése, támogatása, a tantárgyi koncentráció megteremtése és speciálisabb
ismeretek nyújtása egyéb műveltségtartalmak bevonásával.
Az egyéb szabadon választható tantárgyak oktatásának kínálatával a teljesebb körű műveltség
kialakítása a fő cél: dráma és tánc tantárgy oktatásának szervezése 5-6. évfolyamon, tánc és
mozgás 7-8. évfolyamon. A kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja.
Egyéb foglalkozásokat Intézményünkben igény szerint a Nkt. 6. melléklet szerinti időkeretben
szervezünk, ezek tehetséggondozó szakkörök magyar nyelv és irodalomból, matematikából,
kémiából, idegen nyelvből és informatikából, felzárkóztatás magyar nyelv és irodalomból,
matematikából, valamint iskola sportköri foglalkozások.
Jelentkezés, feltételek és felvétel
-

-

-

A speciális osztályokba, csoportokba való felvételnek, besorolásnak az adott tanév
szorgalmi idejének végéig meg kell történnie május 20-ig.
A felvétel, besorolás a speciális osztályokba, csoportokba az érintett szaktanárok,
tanítók és osztályfőnökök véleményének figyelembevételével az igazgató
hatásköre.
A speciális osztályba, csoportba járó tanulót, ha teljesítménye a speciális
tantárgyakból jelentősen – az elégségest megközelítő szintre – és (vagy) a többi
tantárgyból számottevően romlik, az igazgató az osztályfőnök és a szaktanár
javaslatára, az osztályban tanító nevelők véleményét is figyelembe véve (nem
fegyelmi büntetésként!) másik normál osztályba, csoportba áthelyezheti.
A szakkörökre való jelentkezés a szaktanároknál történik minden tanév
szeptemberének 2. hetéig. A szakkörök indításának ideje: október 01.
A szakkörökre felvehető maximális létszám 15-16 fő, minimális létszám 8 fő.

Az Intézményben szervezett felekezeti hittanoktatás folyik. A tanulók heti két óra kötelező
órában tanulják a felekezetüknek megfelelő katolikus, református és evangélikus hittant. A
nem megkeresztelt tanulók az evangélikus hittan óráin vesznek részt, az egyéb felekezetű

hitoktatást a református és a katolikus (római, görög) hitoktatók szervezik és végzik a küldő
egyház megbízó levele alapján.

