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Kedves Szülők! 
 

Tájékoztatónk az idei tanévtől kezdődő új iskolai időbeosztásáról szeretné tájékoztatni 

Önöket. 

 

2013 szeptemberétől iskolánk új rendben szervezi meg a délutáni foglalkozásokat, 

mivel a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi. CXC. törvény 46. § (1) előírja, 

hogy „a tanuló kötelessége, hogy:  ... részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá 

általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon ...”. Ennek 

figyelembe vételével és lehetőségeinkhez igazodva iskolánk az eddigi napközis 

tanulószobai rendszert átalakítja, olyan módon, hogy a délutánok során a választott 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon, sportkörökön való részvétel mellett a 

gyerekek az írásbeli és szóbeli házi feladatok elvégzéséhez is a lehetőség szerint 

szaktanári segítséget kapjanak. A reggel 8 órától délután 16 óráig tartó idősávban 

tehetséggondozó és felzárkóztató, illetve sportköri foglalkozásokat, szaktanárok 

által tartott napközi-tanulószobai foglalkozást biztosítunk. 

Az új oktatásszervezési rendben többféle délutáni gyakorlási lehetőség lesz a gyerekek 

számára biztosítva és törekedni fogunk arra, hogy a házi feladatok a szülői igények 

szerint az iskolában készüljenek el. Az otthoni tanulást nem tudjuk teljesen kiváltani, 

mert bizonyos feladattípusok hosszabb egyéni elmélyülést és esetleg kutatást igényelnek 

(pl. kötelező olvasmányok elolvasása, memoriterek tanulása, hosszabb projekt feladatok 

elvégzése, tanulmánykészítés stb.). 

Az órarend szerinti tanítási órákon változatlanul kötelező a részvétel, ezekről csak 

rendkívüli, a szülő által az üzenőfüzetbe bejegyzett előzetes kérés alapján tudjuk 

elengedni a tanulókat. 

Az igényelt vagy kötelező délutáni foglalkozásokról is csak abban az esetben engedjük 

el a diákot, ha ezt a szülő az üzenőfüzetben valós indokkal saját aláírásával ellátva kérte. 

A fentiek mellett tájékoztatom Önöket arról, hogy az alábbi szülői nyilatkozat útján 

mód nyílik részt venni csupán egy-egy foglalkozáson, s a hét egészére felmentést 

kérhetnek. Amennyiben felmentést kapnak, akkor csak az adott felzárkóztató 

foglalkozáson, szakkörön, sportkörön vesznek majd részt a szaktanári egyeztetés mellett. 

 

E foglalkozásokkal kapcsolatos egyéb tudnivalókat Házirendünk tartalmazza. 

Levelemhez mellékelem a tanulók heti időbeosztásának tervezetét. 

http://diadal.hu/


 

Diák neve 

(Osztályfőnök tölti ki.) 

A kötelező fejlesztő, 

felzárkóztató 
foglalkozáson a 

szaktanárral egyeztetett 

rendszerességgel és időben 

gyermekem megjelenését 

biztosítom. 

Tehetséggondozó 

foglalkozáson a 

szaktanárral egyeztetett 

rendszerességgel és időben 

gyermekem megjelenését 

biztosítom. 

Idegen nyelvi 

tehetséggondozó 

foglalkozást (nívó csoport) 

igénylem a szaktanárok 

által kialakított csoportban. 

Napközis - tanulószobai 

foglalkozást igénylem 

délután 16.00 óráig 

Kérem gyermekem 

felmentését a rendszeres 

16.00-ig tartó délutáni 

foglalkoztatás alól. Az 

iskolai segítő 

foglalkozásokat e kéréshez 

igazodva kérem 

megszervezni. 

 Kérjük, hogy a megfelelő oszlopba olvasható aláírásával jelezze az igényét. 

1.       

2.       

stb      

 


