Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének
lehetősége az általános iskolában
Kötelezően/szabadon választható és egyéb órarendi foglalkozások:
A tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskola
tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.
A foglalkozásokra való jelentkezés
·

a felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások és a gyógytestnevelés kivételével önkéntes,

·

a tanév elején történik,

·

egy tanévre szól.

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a
tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint
figyelembe kell venni.
Kis- Turcsányi Andrea

Pusteblume

2 - 3. osztályosok

hétfő 14:00 – 14:45

A szakkörön játékos formában szeretném bevezetni a kisdiákokat a német nyelv rejtelmeibe.
Itt a helyed, ha szeretsz játszani, énekelni, táncolni és barkácsolni.

Deutsch mit mir!

Kis- Turcsányi Andrea

5 - 8. osztályosok

hétfő 15:00 – 15:45

A Deutsch mit mir! szakkör célja, hogy azok a diákok is megismerkedhessenek
a német nyelv alapjaival, akik első idegen nyelvként az angolt tanulják.
Elsősorban olyan felső tagozatos gyerekek jelentkezését várjuk, akik gimnáziumban szeretnének tovább tanulni.

Matematika tehetséggondozás

Kiss Károly

7 - 8. osztályosok

szerda 14:00 – 14:45

Új szakkör indul matematikát tanulni akaró 7-8. osztályosok számára.
Itt a helyed, ha szeretsz számolni és különböző logikai feladatokat megoldani.

Énekkar

Hornok Kitti

3 - 8. osztályosok

péntek 14:00 – 14:45

Az énekkar legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés örömével, valamint kulcsokat adni
számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.
Célunk, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén megoszthassák másokkal.
3 - 8. osztályos diákok jelentkezését várjuk.

Szabó Anikó

Sportkör I.

1 - 4. osztályosok

csütörtök 15:00 – 15:45

Sportkörön futó- és fogójátékokat, illetve labdajátékokat játszunk a gyerekekkel.
Az alsós sportköri foglalkozásra 1-4. osztályból jelentkezhetnek a tanulók.

Sportkör II.

Szabóné Farkas Borbála

5 - 8. osztályosok

kedd 15:00 – 15:45

A felső tagozatosok is rendszeresen sportolhatnak a tanórán kívül is, hozzájárulva ezzel
az egészséges, mozgásban gazdag életmód kialakításához és megtartásához.

Informatika I.

Melis Marcell

1 - 2. osztályosok

kedd 14:00 – 14:45

1-2. osztályos tanulók számára.
Téma: ismerkedés a számítógéppel és a világhálóval.

Informatika II.

Melis Marcell

3 – 4. osztályosok

kedd 14:00 – 15:30

3-4. osztályos tanulóknak.
Multimédia gyerekeknek. Mi is az a Scratch?
A Scratch egy ingyenes programozási környezet, amellyel játékokat, animációkat vagy meséket is készíthetsz.

Színjátszó kör

Polányi Éva

5 – 8. osztályosok

csütörtök 14:00 – 15:30

A Színjátszó kör célja, hogy a diákok színvonalas műsorokkal aktív
részt vállaljanak iskolánk rendezvényein, megemlékezésein, ünnepségein.
Elsősorban olyan felső tagozatos gyerekek jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek
az irodalom iránt, szívesen mondanak verset és szeretnek szerepelni.

Ecset elő!

Szentpéteriné Uhrin Ildikó

1 – 8. osztályosok

hétfő 14:00 – 15:30

Új szakkör indul Ecset elő! néven azok számára akik szeretnek rajzolni és kedvelik a művészetet.
Minden osztályból várjuk a jelentkezőket.

Happy Kid

Gulyásné Soós Erzsébet

2 – 3. osztályosok

hétfő 12:45 – 13:30

Új szakkör indul Happy Kid néven az angolul tanulni akaró 2-3. osztályosok számára.

English Club

Gulyásné Soós Erzsébet

5 – 7. osztályosok

hétfő 14:00 – 14:45

Új szakkör indul English Club néven az angolul tanulni akaró 5-7. osztályosok számára.

Pass Exam

Gulyásné Soós Erzsébet

7 – 8. osztályosok

hétfő 15:00 – 15:45

Új szakkör indul Pass Exam néven az angolul tanulni akaró 7-8. osztályosok számára.

