A mindennapos testnevelés szervezése
A heti öt kötelező testnevelésórából legfeljebb heti két óra kiváltható
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (11) bekezdés szerint:
Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai
elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy
testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra kiváltható az alábbi pontok
szerint:
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre
érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.
A c) pont esetében a szülő – kizárólag a vastagon kiemelt feltételek megléte mellett - írásban
kérheti a legfeljebb 2 testnevelés órán való részvétel alóli felmentést.
Azt, hogy a tanuló mely testnevelés órákon nem köteles aktívan részt venni, az iskola
határozza meg!
Amennyiben a testnevelés játékóra órarend szerint az utolsó órára esik, szülői kérésre a
tanuló mentesülhet az iskolában való tartózkodás alól.
A felmentés engedélyezésének menete:
1. A szülő – kizárólag a c) pontban leírt feltételek megléte esetén – az iskola titkárságán
átvehető vagy a honlapról letölthető formanyomtatványon írásbeli kérelmet nyújt be az
intézmény igazgatójához, mely kérelemhez csatolja
a) a versenyszerű rendszeres sporttevékenységet igazoló egyesületi tagságról szóló igazolást,
vagy
b) az amatőr sportolói szerződés alapján a sportszervezet által kiállított igazolást és a tanévre
érvényes versenyengedély hitelesített másolatát.
2. A kérelem benyújtását követően az érintett testnevelő tanár szakmai javaslata alapján a
felmentést az iskola igazgatója – egy vagy legfeljebb két testnevelés órára vonatkozóan –
engedélyezheti.
3. A felmentés az engedély aláírását követő hét első kijelölt testnevelés órájától kezdődően a
rendszeres sporttevékenység fennállásáig, de legfeljebb egy tanévre szólóan érvényes.
A sportoló tanuló további testnevelés órán való részvétel alól, valamint a testnevelés
tantárgy tantervében előírt gyakorlat végrehajtása alól nem kaphat felmentést.

54. A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy
gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje
142. § (1)235 A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi
szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az
orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május 15-éig kell
elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie,
amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.
(2)236 A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a
testnevelésóra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell
biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.
(3)237 A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt
nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti
öt tanóra keretében. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján, a testnevelésórán is
részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt.
Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell
elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot. A
gyógytestnevelés foglalkozáson részt vevő tanulónak a tanórán benn kell tartózkodni, de
az órai munkába nem kell bekapcsolódni.
(4) Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi,
belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. A felmentett tanulónak a tanórán
benn kell tartózkodni, de az órai munkába nem kell bekapcsolódni.
(5)238 E § vonatkozásában a 64. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak azzal, hogy
amennyiben a tanuló
a) csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő,
b) gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a
gyógytestnevelő együtt végzi.
Szülői, tanulói kérésre vagy orvosi igazolásra a testnevelő tanár felmentheti a tanulót a napi
testnevelési óra alól.

