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Tárgy: Tájékoztató a gyógytestnevelés foglalkozások rendjéről 

 

 

Tisztelt Szülő! 

 

Gyermekét az iskolaorvos, szakorvos gyógytestnevelési ellátásba sorolta be, amelynek 

feladata a gyermek / tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása; amelyen 

a részvétel kötelező. 

 

A gyógytestnevelés ellátását a pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelő tanára végzi a kijelölt 

nevelési-oktatási intézményekben, az alábbi törvények és rendeletek alapján: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 

 A legfontosabb tudnivalók az alábbiak: 

 

1. A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi vagy szakorvosi 

szűrővizsgálat alapján gyógytestnevelés-órára kell beosztani. 

2. A gyógytestnevelés ellátása a tanév rendjéhez igazodik. 

3. A tanév rendjétől eltérő kezdés vagy befejezés csak az iskolaorvos vagy a szakorvos 

véleménye alapján kezdeményezhető. 

4. A gyógytestnevelést, ha a lehetőségek adottak, legkevesebb heti három, de legfeljebb 

heti öt tanóra keretében kell megszervezni, abban az esetben, ha a feltételek 

rendelkezésre állnak, heti egy tanórai foglalkozás keretében úszás órát kell tartani. 

5. Biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ha a tanuló a 

testnevelésórán is részt vehet, akkor a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való 

részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát. 
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6. A pedagógus a tanuló teljesítményét rendszeresen értékeli, félévkor és a tanítási év 

végén osztályzattal és/vagy szövegesen minősíti. Amennyiben a tanuló csak 

gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, ha gyógytestnevelés 

és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógytestnevelő együtt 

végzi. 

7. Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

8. A gyógytestnevelési órákra is érvényes, amennyiben a tanulónak az igazolt és 

igazolatlan mulasztása együttesen az adott tantárgyból a tanítási órák harminc 

százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

9. Az ellátás ingyenes, az úszás finanszírozását a Fenntartó végzi. 

 

 
 

      Tisztelettel: 

     Horváth Péter 

             Nemzeti Pedagógus Kar elnök 

          NPK Pedagógiai Szakszolgálat tagozat ajánlásával 
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