Közzétételi lista
8.pont
Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos
testedzés lehetősége
Szakkörök, előkészítők
A tehetség kibontakoztatása, az egyéni képességek fejlesztése, a tantervi tananyagból
több és alaposabb ismeretek nyújtása érdekében szakköri foglalkozások szervezhetők a
tanulók igénye alapján. A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakkörök lesznek
ingyenesen igénybe vehetők, a szakmai munkaközösségek véleményének
meghallgatásával az igazgató dönt. Az ingyenesen igénybe vehető foglalkozások
időtartama legfeljebb heti 2 óra lehet.
A továbbtanulás támogatása érdekében a középiskolás tanulóknak a 11 – 12.
évfolyamon felvételi előkészítők, valamint nyelvvizsga előkészítők tarthatók a tanulók,
illetve a szülők igénye alapján. A csoportok indításának feltétele, hogy a létszám
legalább 10 fő legyen. Az előkészítőket térítési díj fizetése mellett látogathatják a
tanulók.
Diákkörök
A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését,
megszervezését, a működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben
hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. A diákkörök
szakmai irányítását a tanulók felkérése alapján pedagógus vagy külső szakember végzi
az igazgató engedélyével és az intézmény támogatásával. Diákkörök önköltséges
alapon is szervezhetők.
Korrepetálások, felzárkóztatók, vizsgára felkészítő foglalkozások
A 9. osztályokban a tanév elején szintfelmérésekkel állapítjuk meg, kik milyen
tantárgyból szorulnak segítségre. Részükre felzárkóztató foglalkozásokat iktatunk be
általában matematikából, magyar és idegen nyelvből.
A II. félévben valamennyi évfolyamra kiterjedően az I. félévi eredmények alapján
történik a korrepetálások szervezése tanulói és szülői igények alapján. Érettségi
vizsgára, alapműveltségi vizsgára készülő tanulók részére a vizsgatárgyakból indokolt
esetben már az első félévben is engedélyezhető foglalkozás. A javítóvizsgára utasított
tanulók részére augusztus végén szervezünk konzultációs foglalkozásokat.
A konzultációs foglalkozásokon a tanulók részvétele önkéntes, azonban célszerű, ha
élnek a lehetőséggel.
Diáksport Egyesület („Keri DSE”)
Azzal a céllal alapították az iskola diákjai, nevelői, dolgozói, hogy a mindennapos
testedzés megszervezésén túl felkészítse a tanulókat a diákolimpia felmenőrendszerű
versenyeire és rendszeresen versenyeztesse őket. A tanulók részvétele önkéntes, de
törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb létszámban legyenek jelen.
A DSE alapító okiratában pontosan megfogalmazott célok és feladatok mellett éves
munkatervében határozza meg tevékenységét. A munkaterv a sportcsoportok
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kialakítása a tanulók javaslatait figyelembe véve készült, melyet a tanulói közösség
fogad el az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő DSE közgyűlésen.
A mindennapi testedzés formái
• sportórák,
• szakosztályi edzések,
• házibajnokság,
• diákolimpiai versenyek.
Az iskola a mindennapos testedzést a tanórai foglalkozások mellett a DSE
működtetésével biztosítja.
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