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1. Tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete 

6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

  Testnevelés 

nélkül 
Testnevelés 

Órák  

testneveléssel 

Engedélyezett 

időkeret 

első évfolyam 20 5 25 52 

második évfolyam 20 5 25 52 

harmadik évfolyam 20 5 25 52 

negyedik évfolyam 22 5 27 55 

ötödik évfolyam 23 5 28 51 

hatodik évfolyam 23 5 28 51 

hetedik évfolyam 26 5 31 56 

nyolcadik évfolyam 26 5 31 56 

Nyelvi előkészítő és 

Híd-évfolyamok 

25 5 30 56 

kilencedik évfolyam 30 5 35 57 

tízedik évfolyam 31 5 36 57 

tizenegyedik évfolyam 30 5 35 58 

tizenkettedik 

évfolyam 

30 5 35 58 
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Megjegyzés: 

A többlet testnevelés órákkal megnövekedett a tanuló napi, heti terhelése és jelentősen 

megemelkedett a feladat ellátásához szükséges pedagógus és más szakember létszáma 

(pedagógus álláshely, 50 000 osztály) 

A tanuló legmagasabb heti terhelés testnevelési órák nélkül 2011. előtt magába foglalta az 1-

4. évfolyamokon a heti 3 óra testmozgást a többi évfolyamon heti 2,5 óra testnevelési órát.  

A törvénytervezet értelmében ezeket az óraszámot kellett volna kiegészíteni 5 testnevelési 

órára. 

Az eredeti óraszámok 2011. óta közismereti tantárgyak tanítására lettek felhasználva 

(pedagógus álláshely). 

 

2. Mindennapos testnevelés törvényi meghatározása 

A mindennapos testnevelés definíciója és a kiváltás szabályai 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § szerint:  

„(11) 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 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

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, 

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme 

alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, 

az egyesület által kiállított igazolással 

váltható ki.” 

Megjegyzés 

A jogalkotó így oldotta meg a létesítmény hiányt. 

A d) pont beiktatásával bevezetésre került délelőtt-délután működő új iskolatípus 

Magyarországon. 

A szakgimnáziumok 13. és 14. szakképzési évfolyamain nincs közismereti oktatás. 

A szakképző iskolákban folyó gyakorlati képzés ideje alatt nem lehet testnevelési órát tartani.  

 

 

3. A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése a 

20/2012. EMMI rendelet szerint 

141. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, 

az Nkt. 27. § (11)–(11a) bekezdésében foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell 

biztosítani. 
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(2) Amennyiben a tanuló – választása alapján – a mindennapos testnevelésből heti két 

testnevelés órát iskolai sportkörben történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy az 

iskolai sportkör feladatait az iskolával kötött megállapodás alapján diáksport egyesület látja-e 

el, az iskola a tanulótól a két tanórai sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében 

sportköri tagdíjat nem szedhet. 

Figyelem! 

Ebből a meghatározásból az is következik, hogy az iskolai sportköri foglalkozások 2012. 

évtől már nem tartoznak az ingyenes köznevelési közszolgáltatások körébe. 

 

 

 

4. Úszásoktatás (2 óra egy napon) 

20/2012. EMMI rendelet (11a) bekezdés szerint: 

„Amennyiben az úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben 

nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy 

tanítási napon összevonva lehet megszervezni.” 

Megjegyzések: 

Ez azt is jelenti, hogy a hét egyik napján nincs testnevelési óra. Akkor milyen testmozgásra 

van lehetőségük a tanulóknak? 

Az úszásoktatás ingyenes köznevelési szolgáltatás. Szülői panasz, hogy ki kell fizetni az 

uszodabelépő díját és az utazási költséget. 

Ismerünk olyan helyi tanterveket, amelyben az úszásoktatásért fizetni kell a szülőknek 

Van olyan tankerületi központ, ahol szerződést kötöttek a tanuszoda működtetőjével, de csak 

kettő osztályért fizettek. Ugyanakkor minden osztálynak fizetnie kell a belépőt. 

Ki felel a tanuló testi épségért az uszodában a testnevelő tanár vagy az úszómester?  

Az iskolán kívüli foglalkozások esetén milyen biztosítást köt az iskola a tanulók javára? 

Megteheti-e a szülő, hogy egészségi vagy más okokból nem engedi el gyermekét az 

úszásoktatásra? 

 

 

5. Úszásoktatás az 1-2 évfolyamon 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 2012. évi 51. EMMI rendelet 1. 

számú melléklete szerint:  

  „Az úszásoktatás 1–2. osztályban helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a helyi 

tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait – különös tekintettel az 

alternatív és szabadidős mozgásrendszerekre – az úszás óraszámával meg kell növelni.” 

Megjegyzés: 

Amennyiben a helyi tantervben elő van írva az úszásoktatás az első évfolyamon, akkor annak 

költségeit az iskola fenntartójának kell kifizetni.  

Amennyiben az iskola helyi tantervében nem szerepel az úszásoktatás az első évfolyamon 

– mert a fenntartó nem engedélyezi, vagyis nem finanszírozza -, akkor csak tanítási időn 

kívül, és csak önkéntes alapon, lehet úszásoktatást szervezni! 
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Ebben az esetben, tanulónként kell kifizetni a belépőjegy teljes árát a szülőknek.   

 

6. Mindennapos testnevelés egy iskola helyi tantervében 

II. 4. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módjai 

Mindegyik osztályban, a délelőtti órákban 3, a délutáni időszakban 2 óra testmozgást 

biztosít az iskola. A heti 5 testnevelés óra közül egyet, néptánc oktatásra és egyet úszás 

oktatásra fordítunk alsó és felső tagozatban, 1 – 6. évfolyamon, mindegyik osztályban és 

társastánc oktatás a 7 – 8. évfolyam osztályaiban.  

A néptánc tanulására, gyakorlására a délutáni órákban teremtünk további lehetőséget.  

A délutáni testnevelés foglalkozások /2 óra/ szabadon választhatóak az egyes sportágak 

között, de kötelezőek egész évben a tanulóra nézve. Ez alól kizárólag csak sportegyesületi 

igazolás fogadható el, amennyiben a tanuló legalább heti kétszer vesz részt valamely 

sportegyesület által szervezett edzésen. Az alábbi sportfoglalkozásokat biztosítja az iskola a 

délutáni időszakban: - labdarúgás lány - labdarúgás fiú - kosárlabda - röplabda - evezés 

(kajak) - úszás /önköltséges/ - fittball - karate - kondicionáló torna - gyerektorna - 

zsonglőr  

Az evezésoktatás a testnevelés óra keretében: Iskolánk a Dunához közel helyezkedik el, 

ezért adott annak lehetősége, hogy tanulóink testnevelés óra keretében megismerkedjenek az 

evezés alapvető ismereteivel. A tanulók oktatását az ………i Sport Egyesület, valamint a 

……..i Sportegyesület térítésmentesen biztosítja tanulóink számára. Az oktatáshoz 

szükséges eszközöket az egyesületek biztosítják. 

 

 

7. Iskolai sportkör 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CYXC. törvény 27. § szerint: 

(13) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. 

Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában 

működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások 

megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai 

csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható.  

Megjegyzés: 

A legalább négy évfolyammal működő iskolákban az iskolai sportkör működtetése kötelező 

feladat, de értelmezésünk szerint nem ingyenes köznevelési szolgáltatás. 

Nem ingyenes szolgáltatás, mert nem tanórai foglalkozás, és nem tartozik a kötelező 

egyéb foglalkozások körébe. 

Térítési díjköteles (tagdíjszedés?) 

Diák sportegyesület 

16/2004. OM-GYISM  

Testnevelő óraszáma, díjazása (beszámít a kötelező óraszámba?) 
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Az alábbi sportfoglalkozásokat biztosítja az iskola a délutáni időszakban: - labdarúgás lány - 

labdarúgás fiú - kosárlabda - röplabda - evezés (kajak) - úszás /önköltséges/ - fittball - 

karate - kondicionáló torna - gyerektorna - zsonglőr  

 

 

8. Mindennapos testnevelés szervezése  

(osztálybontás, csoportbontás, egyéni foglalkozás) 

A testnevelési óráról törvényesen (igazoltan) távolmaradó tanulók száma  

1. Kiváltás műveltségterületi oktatással … fő?  

2. Kiváltás iskolai sportkörben való sportolással 2-3 fő 

3. Kiváltás igazolt sportoló tanuló esetén az edzéssel 2-3 fő 

4. Gyógytestnevelésben részt vevő tanuló 2-3 fő 

5. Könnyített testnevelésben vesz részt 2-3 fő 

6. Állandó felmentés 2-3 fő 

7. Napi felmentés 2-3 fő 

8. Napi igazolt és igazolatlan hiányzás 2-3 fő,  

Előfordulhat, hogy egy 25 fős osztályban 14-21 tanuló hiányzik a testnevelési óráról 

igazoltan, akkor 4-11 tanuló fog részt venni „testnevelés órán”? 

Javaslat 

Évfolyamonként össze kell vonni az osztályokat, és biztosítani kell azoknak a tanulóknak a 

felügyeletét és foglakoztatását, akik nem kötelesek minden testnevelési órán részt venni, de 

kötelesek az iskolába bemenni. 

 

9. Mindennapos testnevelés a szakképző iskolákban 

A törvény értelmében: 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,  

A szakképző iskolákban a közismereti oktatás és a szakmai elméleti képzés az iskolában 

folyik, a gyakorlati képzés folyhat iskolai- vagy iskolán kívüli tanműhelyben vagy 

tanulószerződés alapján gazdálkodó szervezeteknél. 

Az elméleti és a gyakorlati képzést általában heti váltással szervezik, de azokon a napokon, 

amikor a gyakorlati képzés iskolán kívüli folyik az osztályokban természetesen nincs 

közismereti sem szakmai elméleti képzés, ezért a törvény értelmében ilyenkor nem kell, és 

nem is lehet testnevelésórát tartani.  

Természetesen az iskolában folyó tanműhelyi gyakorlati képzés esetén megvalósítható a 

mindennapos testnevelés, ha előbb fejezik be a gyakorlati oktatást és megkezdik a 

testnevelési foglalkozást azon a napon is, amikor nincs közismereti oktatás. 

A szakgimnáziumok szakképzési évfolyamain nincs közismereti képzés, tehát nem működik a 

mindennapos testnevelés intézménye. 
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MSZOE javaslat 

A szakiskolák, a szakközépiskolák és a szakgimnáziumok szakképzési évfolyamaira a 

mindennapos testnevelés szervezéséhez külön szabályokat kell alkotni. Ki kell mondani, hogy 

a szakképző iskolákban nem lehet megvalósítani a mindennapos testnevelést.  

 

10. 

Mindennapos gyógytestnevelés 

20/2012 EMMIr. 142. § (1) A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, 

szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell 

beosztani. 

Összevont gyógytestnevelés iskolán kívül (felügyelet nélküli utaztatás,balesetveszély,) 

Tanítási időn kívül 

Felügyelet biztosítása a testnevelési órákon 

 

 

 

11. 

Könnyített testnevelés (mindennapos) 

20/2012 EMMIr. 142. § (2) 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. 

Hogyan? Mikor? Hol? Ki? (tanári létszám) 

A „pillanatnyi” fizikai állapotuk miatt egészségileg hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatása 

 

11. 

Fizikai mérés (NETFIT) 

Mi a fizikai mérés célja: 

1. Az egészséghez szükséges fittségi állapot elérése, megőrzése, javítása (fejlesztése) a 

tanulók fizikai aktivitási szintjének növelésén keresztül. 

2. A mindennapos testnevelés hatékonyságának mérése? 

3. A „pillanatnyi” fizikai állapotuk miatt „egészségileg hátrányos helyzetű” tanulók 

kiszűrése?  

A fizikai mérés eredménye a tanuló értékelésébe nem számít bele! 

Fizikai mérés adatainak elemzése 

20/2012. EMMIr. 81. § (3) A fizikai fittségi* mérések egyes tanulókra vonatkozó, 

adott tanévben rögzített adatait az iskola testnevelés tantárgyat tanító és az iskola 

igazgatója által kijelölt egyéb pedagógusai tanévenként elemzik, és meghatározzák az 

adott tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából – elsősorban 

az iskolai testnevelésórák keretei között – szükséges intézkedéseket.  
*Fittség=fizikai állapot és edzettség (20/2012. EMMIr. szerint) 
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Milyen intézkedések szükségesek: Egyéni felkészítés? Fokozott edzésmunka vagy könnyített 

testnevelés? Feltételek biztosítása: hely, idő, szakember? 

MSZOE javaslat  

Tanuló és a szülő írásos tájékoztatása a mérés eredményéről (csak interneten érhető el) 

A szülő tájékoztatása a tanuló egészségi állapotáról (javaslatok: étkezés, mozgás életmód) 

Egészségügyi karton. A tanuló testi fejlődését nyomon követő dokumentum. Anamnézis  

 

Vége 

 

 

Mindennapos testnevelés óra szervezése  

(órarend, létszámszükséglet) 

A Nemzeti köznevelési törvény „átmeneti rendelkezése” szerint: 

(6)139 A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás 

első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő 

rendszerben kell megszervezni. Ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe 

legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni. A többlet testnevelési órákkal a Kt. 52. § (3) 

bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. A 

többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos 

testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni. 

Értelmezés: 

Jelenleg az alsó tagozaton 3 óra, a többi évfolyamon 2,5 óra a testnevelési órák száma, ezért 

az átmeneti rendelkezések szerint az órarendet ki kell egészíteni 2, illetve 2,5 

testnevelésórával. A többlet testnevelés órákkal növekedett a tanuló napi, heti terhelése és 

jelentősen megemelkedett a feladat ellátásához szükséges pedagógus és más szakember 

létszám. 

A létszám szükséglet elemzését lásd az 2. sz. mellékletben! 

Javaslat 

Testmozgás csak az 1-4 évfolyamokon van, ami a mindennapos testedzés része, ezért 

módosítani kell a törvény szövegét.  A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást és testedzést kell kifutó rendszerben 

megszervezni.” 

Észrevétel 

Felméréseink szerint nem találtunk olyan iskolát, ahol tudták volna, hogy mit jelent a 

mindennapos testmozgás és a mindennapos testedzés, ezért nem is biztosították ezeket a 

kötelező tanórai foglalkozásokat, és ezután sem fogják biztosítani! Hiszen még a jogalkotó 

sem tudja, miről van szó. 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143416.608491#foot139
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A mindennapos testmozgásról és a mindennapos testedzésről az 5. és 6. sz mellékletben 

találhatnak bővebb információt. 

Közérdekű javaslatok 

A mindennapos testnevelés szervezésének folyamata 

jogszabályban  

Mit kell csinálni az iskolának a mindennapos testnevelés bevezetése érdekében a 

személyi feltételek biztosításán kívül? 

Javaslat a nevelési-oktatási intézmények működéséről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 53. „A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése” című fejezet 141. § 

bekezdéseinek kiegészítésére: 

 (1) Az iskolaigazgató minden év május 31-ig írásban tájékoztatja a szülőket a mindennapos 

testnevelés fontosságáról, a testnevelési órák kiváltásának szabályairól, a gyógy-

testnevelésről, a könnyített testnevelésről az állandó (szakorvosi) és az ideiglenes (napi) 

felmentés szabályiról.  

(2) Az iskolaigazgató minden év május 31-ig osztályonként felméri, hogy a következő 

tanévben, hány tanuló kíván élni a kiváltás lehetőségével, hányan szorulnak 

gyógytestnevelésre, könnyített testnevelésre és hány tanulónak van szakorvos által igazolt 

állandó felmentése.  

(3) A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló együttes választása, illetve orvosi 

igazolások alapján az iskolaigazgató szeptember 1-ig elkészíti a mindennapos testnevelés 

biztosításához szükséges csoportbontást és a mindennapos testmozgáshoz alkalmazott 

tanulói órarendet. 

(4) Az alapfokú művészeti iskola és a kollégium kivételével a mindennapos testnevelés, 

testmozgás szervezésének módját az iskola pedagógiai programjában kell rögzíteni. 

(5) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani. 

(6)  Azoknak a tanulóknak is kötelező az iskolába járás, akik kiváltják a testnevelési órákat, 

vagy gyógy-testnevelésre, könnyített testnevelésre járnak (délután) vagy állandó, vagy 

ideiglenes felmentettek.   

(7)  Heti három testnevelési órán azoknak a tanulóknak is jelen kell lenni, akik éltek a kiváltás 

lehetőségével. Ehhez kapcsolódik a törzsanyag és az osztályzás. 

(7) Az iskolának biztosítani kell azoknak a tanulóknak állandó pedagógiai felügyeletét és 

foglalkoztatását, akik nem vesznek rész, illetve nem kötelesek részt venni az iskolai 

testnevelés órán. 

(8) Amennyiben a tanuló a törvény szerint kiváltotta a testnevelés órát, akkor azokon a 

foglalkozásokon, igazolt versenyző esetén az edzéseken köteles megjelenni. A sportegyesület 

köteles írásban jelezni az iskolának, ha a sportoló tanuló az edzésről 10 órát meghaladóan 

igazolatlanul távol maradt. 

(9) Amennyiben a kötelezően választott foglalkozásokon a tanuló nem jelenik meg, a 

mulasztást igazolni kell. Ha a tanuló a hiányzást nem igazolja, akkor az iskola az igazolatlan 
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mulasztásokra vonatkozó jogszabályi előírások szerint eljárást kezdeményez a tanuló, illetve a 

szülő ellen az illetékes hatóságoknál. 

(10) Ha a gazoltan és az igazolatlanul távol lévők miatt a kötelező testnevelésórán megjelenő 

tanulók létszáma 5-8 fő alá csökken, akkor javasolt az osztályok összevonása 

évfolyamonként.  

(11) Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az 

iskolában működő diáksport-egyesületben történő sportolással biztosít az iskola, akkor az 

iskolai sportkör és az iskolában működő diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán 

tagdíjat, egyesületi tagdíjat nem szedhet. 

 

Kérdés: 

Hogyan értékelik és minősítik azokat, akik csak három vagy annál kevesebb testnevelés órán 

vesznek részt? A kerettantervek szerint 3 + 2 óra (3 órára készült törzsanyag értékelése) 

Heti 3 testnevelési órán minden tanulónak jelen kell lenni a másik két órába a maradék 

tanulókat össze kell vonni. 

 

 

Mindennapos testnevelés szervezése  
(szakképzettségi követelmények) 

3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi 

és szakképzettségi követelményei 

 A B C 

1 
A nevelő-oktató munka pedagógiai  

szakaszai/Nevelési-oktatási  

intézmények 
Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség 

26 Minden iskolatípusban és minden évfolyamon testnevelő testnevelő tanár 

Értelmezés 

A törvény értelmében tehát minden iskolatípusban és minden évfolyamon a testnevelés órát 

kizárólag testnevelő tanári végzettséggel lehet oktatni. Törvénysértő, ha ezek után az alsó 

tagozaton tanítói végzettséggel oktatják a testnevelési és sport műveltségi területhez tartozó 

testnevelési tantárgyat.  

Természetesen a heti 2-2 óra műveltségterületi oktatáshoz és az iskolai sportköri 

foglalkozások megtartásához más szakembereket alkalmazhat az iskola. 

„A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön jogszabályban 

meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény 

által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt.” 

A mindennapos testnevelés keretében szervezett műveltségterületi oktatás egyes területeinél a 

foglalkozások megtartásához nyilvánvalóan speciálisan képzett szakembereket kell 

alkalmazni, pl. néptánc oktató vagy hagyományos magyar történelmi sportokhoz kvalifikált 
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oktató, de más területeken a testnevelő tanár vagy más tantárgyakat tanító pedagógus (tanító) 

is tarthat műveltségterületi foglalkozásokat, pl. közösségi és más sportjátékok, természetjárás, 

ügyességi játékok, csapatjátékok, stb. 

 

Konklúzió 

Mindennapos testnevelés helyett: „mindennapos testnevelés és testmozgás” legyen 

Tanuló legmagasabb heti terhelése Kt. helyett: Tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási 

időkerete 

A testnevelés óraszámok kiegészítése heti 5 órára helyett: 5 többletóra 

Délutáni oktatás bevezetése 

Ingyenesség 

Úszásoktatás 

Iskolai sportkör 

2 óra úszásoktatás egy napon, akkor nem teljesül a mindennapos testnevelés 

Felügyelet biztosítása az osztálybontás miatt! 

Felmentés 


