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Szakkörök, mindennapos testedzés


Szakkörök

Iskolánk órakeretének jelentős részében tanítási órákat biztosítunk diákjainknak.
Szakkörök korlátozott számban működhetnek. Szakkörök indítására az iskola igazgatója
adhat engedélyt.
Iskolánkban a 2018/2019. tanévben az alábbi szakkörök működnek:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


csillagász szakkör
debate angol nyelven
énekkar 5-8. évfolyam
énekkar 9-12. évfolyam
francia színjátszó kör
kémia szakkör
kínai nyelv szakkör
népdalkör
néptánc szakkör
rajz szakkör
sakk szakkör
vitakultúra szakkör

Mindennapos testedzés

A mindennapos testedzés kiemelt, fontos értéknek tartjuk. Iskolánk három testnevelés
órát biztosít a délelőtti tanórakeretben. Ezen kívül minden diáknak +2 óra testedzést kell
igazolnia, amelyet teljesíthetnek
o az iskolában, edzésekkel, tömegsport foglalkozásokkal és kollégiumi sportidőben
történő sportolással
o iskolán kívüli foglalkozások sportegyesületben történő szervezett edzésekkel.
A +2 óra igazolását edzésvezetési naplóban kell rögzíteni és aláírással hitelesíteni. A havi
sporttevékenységek igazolását mindig a következő hónap első 5 tanítási napján kell leadni
a testnevelő tanárnak.
Iskolánk a 2018/2019. tanévben az alábbi sportolási lehetőségeket biztosítja, amelyek
beszámíthatók a mindennapos testnevelés igazolásához is:
o kosárlabda 5-12 évfolyam. Fiúknak-lányoknak (érdeklődni: Stefánné Hegedűs
Zsuzsanna és Molnár Attila);
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o szertorna 5-12 évfolyam. Lányoknak (érdeklődni: Virosztekné Szakál Ildikó);
o testnevelés fakultáció 11-12 évfolyam. Fiúknak-lányoknak (telt ház, novemberben
lehet újból érdeklődni: Molnár Attila);
o aerobik (októbertől) 7-12 évfolyam. Lányoknak (hétfő 16:30-17:15 szerda 17:1518:00). A foglalkozásokat Horváthné Szatmári Andrea aerobik oktató, személyi
edző tartja;
o gyógyúszás 5-12 évfolyam. Fiúknak-lányoknak (hétköznapon minden nap,
érdeklődni: Molnár Attila)
o kézilabda 9-12 évfolyam. Fiúknak-lányoknak (kedd 19:15-20:45 és csütörtök 19:3021:00) Lövei Ferenc edző tartja;
o tömegsport 7-12 évfolyam. Fiúknak-lányoknak (kedd 14:50-16:20) Kajtor Csaba
óraadó testnevelő tanár tartja;
o kollégiumi sportidő 7-12 évfolyam. Fiúknak-lányoknak (érdeklődni: kollégiumi
nevelőknél);
o izomlazító és testtartást javító torna (csütörtök 16:00-17.30) dr. Zahuczky Katalin
tartja.

