
Az intézmény napközis, tanulószobai foglalkozásának rendje 

2023. 

 

 

  



Az intézmény napközis, tanulószobai foglalkozásának rendje 

 

A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskolában a napközis és tanulószobai munka és 

fegyelem megszilárdítása érdekében, a már meglévő szabályozó dokumentumok alapján a 

napközi és tanulószoba napirendjére az alábbi végrehajtási szabályokat hozzuk.1 

A napközi és tanulószoba a mindennapi nyugodt tanulás, a megfelelő szabadidős 

tevékenység iskolai színtere. 

A napközi és tanulószoba működési ideje: 

A tanulószoba és napközi minden tanítási napon az utolsó óra után kezdődik és legkésőbb 

16 óráig tart. 

Be- és kiiratkozás, távozási rend: 

A be- és kiiratkozás csak a szülő írásbeli jelzése alapján történhet meg. Tanuló a 

tanulószobáról és a napköziből csak a szülő által meghatározott időpontban távozhat, ekkor a 

távozása kötelező. 

Távozási módok lehetnek: 

• tanulóidő után (15 órakor - tanulószobás), 

• 15 óra 30 perckor, 

• 16 órakor. 

A 16 óra után maradó gyermekek összevont ügyeletben az ügyeletes által meghatározott 

helyen tartózkodhatnak. 

Az osztályfőnök javaslatára a gyenge teljesítményű, gyakran házi feladat nélkül iskolába 

érkező tanulóknak a napközi, tanulószoba javasolt. 

Étkezés 

A tanulóknak a napi étkezés igénybevétele nem kötelező, azonban a gyermekek 

felügyelete miatt a nem étkező tanulók is az utolsó óra után az ebédlős csoporttal együtt mennek 

el a menzára, ahová otthonról hozott ételüket viszik (hideg élelem, nem főtt étel). 

Az iskolában tanuló nem maradhat felügyelet nélkül, így azok a gyermekek is elmennek, 

akik nem hoztak magukkal ennivalót. 

Napi háromszori étkezésben csak a napközit igénybe vevő tanulók részesülhetnek. 

A tanuló idő után az iskolában maradó gyerekek uzsonnáznak. A nem háromszori étkező 

gyermekeknek az uzsonnájáról a szülőknek kell gondoskodniuk. 
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Szabadidő, játék 

A tanulóidő előtt a gyermekeknek lehetőséget kell teremteni a pihenésre, 

kikapcsolódásra. Ebéd után jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az aulában vagy a 

napközis teremben a gyerekek felügyelet mellett játszhatnak. A játék lehet szabad vagy 

irányított, de a csoport a szabadidő idejére helyileg együtt marad. 

Azok a tanulók, akik a 6. óra miatt később ebédelnek, nekik a szabadidőre nem biztos, 

hogy jut idő. 

A tanulóidőt követően a gyerekeknek a távozásig van lehetőségük további szabadidőre, 

játékra. 

Azok a tanulók, akik nem napközisek vagy tanulószobások, a szabadidős foglalkozáson 

nem vehetnek részt, nekik az iskolai szakkör, program után haza kell menniük. 

Tanulóidő 

A tanulóidő 14 órakor kezdődik és 15 óráig tart. A tanulóidőben minden tanuló köteles 

írásbeli házi feladatát önállóan, csendben elkészíteni, a házi feladat mennyiségétől függően 

szóbeli tanulását is megkezdeni. Tanulóidő korábban nem kezdhető, kivéve, ha a napközit, 

tanulószobát vezető tanár az adott körülmények figyelembe vétele mellett másként nem dönt 

(iskolai, napközis program, időjárási helyzet, tanulók fizikai, mentális állapota). 

Abban az esetben, ha a tanulónak nincs házi feladata, vagy kevesebb idő alatt is elvégzi, 

a tanulóidőt nem zavarhatja hangoskodással. Neki csendben kell magát elfoglalni olvasással, 

rajzolással. 

Ha 15 óra után a tanuló nem tudja befejezni szóbeli tanulását, akkor a szabadideje terhére 

folytathatja a készülést, vagy otthon pótolja mulasztását. Azoknak a gyerekeknek, akik szakkör, 

sportkör miatt a tanulóidőről távol vannak, a házi feladatot otthon kell megcsinálniuk. 

A napközit vezető pedagógus a gyermek házi feladatát leellenőrzi, javíttatja azt. Szóbeli 

tanulását a tanulónak meghallgatja, kikérdezi. Munkája során a megértési nehézséggel küzdő 

gyermekeket segíti. 

Szülői kérés alapján, egyedi elbírálással, a be nem iratkozott tanuló maradhat a 

napköziben (pl. hirtelen jött szülői elfoglaltság, otthoni felügyelet hiánya). 

 

  



Legitimációs záradék 

A szabályozó dokumentum készült 2023. január 30-án. Érvényessége tantestületi 

elfogadása után február 6-án lép életbe. 

A dokumentumot a Házirend kiegészítéseként tekintjük. 
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1. számú melléklet 

A napközi működésére vonatkozó szabályozók az alapdokumentumok alapján 

HÁZIREND 

5.8. A szabadidős tevékenységre a napközire és a tanulószobára vonatkozó szabályok  

➢ A szabadidős tevékenységre történő felvétel a szülő kérésére történik.  

➢ Év közben – a tanulmányi munka figyelembevételével vagy a felügyelet hiánya miatt 

– az osztályfőnök, szaktanár javasolhatja a tanuló felvételét a szülővel történt 

megbeszélés és kérés alapján.  

➢ Az iskola a szabadidős tevékenységre jelentkezők közül előnyben részesíti a hátrányos 

helyzetű, valamint a felügyeletre szoruló tanulók felvételét.  

➢ A szabadidős tevékenységek a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak.  

➢ Szülői igény esetén a tanulók számára 16.00 óra és 17.00 óra között összevont 

szabadidős tevékenységet, ügyeletet tartunk.  

➢  A tanulószobás diákok a tanítási óra végeztével, tanári felügyelet mellett, közösen 

mennek ebédelni, majd jelentkeznek a délutáni foglalkozást tartó nevelőnél. 

➢ A délutáni tanulás 14.00-tól 15.00 óráig tart, ennek védelmében ez alatt az idő alatt 

tanuló nem távozhat és nem érkezhet. 

➢ A tanuló a foglalkozásokról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján 

távozhat. 

➢ A szakkörön vagy egyéb tanórán kívüli foglalkozáson való részvétel esetén a szülő 

vállalja, hogy az iskolai kötelezettséghez tartozó feladatokat (házi feladat, gyűjtő 

munka stb.) gyermeke otthon elvégzi.  

➢ A szabadidős tevékenység szervezett elfoglaltsága a csoport foglalkozási rendje 

szerint lehet: játék, munka és kulturális foglalkozás, sport, séta és kirándulás.  

➢ A tanuló szabadidős tevékenységen tanúsított magatartása és szorgalma a magatartási 

és szorgalmi jegyébe beszámít.  

➢ A tanulóra a szabadidős tevékenységen is érvényesek a magatartás- és szorgalom 

normatívái, a tanulóra alkalmazható a jutalmazási és büntetési rendszer.   

9. A házi feladat adásának rendje 

➢ Az 1-4.évfolyamokon az egész napos oktatás keretében a délutáni foglalkozásokon 

készítik el a tanórán kapott feladatokat (olvasás otthonra minden nap kötelező). Az 5. 

évfolyam délután napközis oktatásban dolgozik, leckéje elkészítésére délutáni tanuló 

idő biztosított. Ez az idő nem mindig elegendő a teljes felkészülésre, ezért otthon is 

kell időt fordítani az elmaradt feladatok, tanulni valók (szóbeli tanulás) pótlására. 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 

1.5.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

Napközi és tanulószoba:  

Napközis ellátást a felső tagozat 5., tanulószobai csoportot a felső tagozat 6-8. 

évfolyamán működtetünk a szülői igények és a törvényi lehetőségek alapján.  

Célja és feladatai: helyes és kulturált étkezési szokások kialakítása, a tanulás támogatása, 

a társakkal való együttműködés, az önálló munkára nevelés, a nyugodt tanulás és felkészülés 

biztosítása, a gyengébb tanulók felzárkóztatásának segítése, illetve a játék, a szabadidő hasznos 

eltöltése.  

A napközis és tanulószobai csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a 

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart. 

2.3. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

A házi feladatok és az önálló munkák meghatározásával kapcsolatos szabályok: 

➢ Az 5. évfolyamon napközi működik, ahol leckéje elkészítésére délutáni tanuló idő 

biztosított. Ez az idő nem mindig elegendő a teljes felkészülésre, ezért otthon is kell 

időt fordítani az elmaradt feladatok, tanulni valók (szóbeli tanulás, kutató -, gyűjtő 

munkák stb.) pótlására. 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

6.10. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások  

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettese 

rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell 

vezetni. 

➢ Napközi 

o szervezése az 5. évfolyamon történik 

o a napközi felügyelet az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik, és 16 

óráig tart 

➢ Tanulószoba 

o szervezése a 6-8. évfolyamon történik 

o a tanulószobai felügyelet 14 órától kezdődik, és 16 óráig tart 

 


