
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ               

 Középkerti Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

4220 Hajdúböszörmény, Erdély u. 37. 

 
 
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége  

Az egyéb foglalkozások keretében olyan lehetőségeket kínálunk tanulóink számára, amelyek 

segítik a megfogalmazott pedagógiai céljaink megvalósulását, és megfelelő érdeklődés, igény 

mutatkozik rá.  

A foglalkozások időpontjait úgy alakítjuk, hogy a tanulóknak:  

- a délelőtti órák után legyen 30 perc ideje az étkezésre és pihenésre  

- a tanuló másnapi felkészülését ne akadályozza  

- egy tanulónak lehetősége legyen többféle tevékenység közül választani, de maximum az 

iskolán kívüli elfoglaltságával együtt 3 tevékenységet folytathat.  

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint 

a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán 

kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Az alulteljesítő tanulók számára 

a szaktanárok felzárkóztató foglalkozásokat szerveznek, amelyeken a részvétel az érintett 

diákok számára kötelező.  

Iskolai sportfoglalkozások  

Az iskola sportfoglalkozásain részt vehet az intézmény minden tanulója. A sportfoglalkozások 

a tanórai testnevelés órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint 

felkészítését a különféle iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

Szakkörök  

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészeti, technikai, szaktárgyi témájú szakkörök, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – 

a május 15-ig benyújtott tanulói/szülői igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – az iskola vezetősége dönt.  
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Versenyek, vetélkedők, bemutatók  

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában az éves munkaterv szerint rendszeresen 

szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is 

felkészítik.  

Tanórán kívüli foglalkozások  

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

rendszeres foglalkozások működnek: délutáni tanulást segítő foglalkozás  

- napközi,  

- tanulószoba,  

 szakkörök,  

 felzárkóztató foglalkoztatások,  

 egyéni fejlesztő foglalkozások,  

 tehetséggondozó foglalkoztatások,  

 továbbtanulásra felkészítő foglalkozások.  

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások 2022/23-as tanévben:  

 Tehetséggondozó csoport – tánc 

 Tehetséggondozó csoport – képzőművészet 

 Tehetséggondozó csoport – idegen nyelv 

 Tehetséggondozó csoport – olvasóvá nevelés 

 Vöröskeresztes szakkör 

 Tömegsport 1-2. évfolyam - labdajátékok 

 Tömegsport 3-4. évfolyam - tollaslabda 

 Vizuális szakkör - alsó tagozat  

 Angol szakkör 2. évfolyam -2. félévtől  

 Angol szakkör 3. évfolyam  

 Robotika szakkör - felső tagozat  

 Továbbtanulásra felkészítő – magyar nyelv és irodalom, matematika 


