
Tájékoztató a mindennapos testneveléssel kapcsolatban 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdése 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, 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. 

Iskolánkban a következő módon biztosítjuk a törvényben foglaltakat: 

 A tanulók a délelőtti időszakban órarend szerint kötelezően részt vesznek heti 

3 testnevelés órán (Nkt. 27.§ 11. b) pontja alapján). 

 A további heti 2 testnevelés órát a délelőtti tanórákat követően szervezzük. Ezen 

foglalkozások alól csak azok kaphatnak felmentést, akik az Nkt. 27.§ 11. b)-d) pontja 

alapján legalább heti 2 óra sporttevékenységet igazolni tudnak vagy iskolai 

gyógytestnevelésben részesülnek. 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a táncfoglalkozásokat a jövőben csak abban az esetben 

tudjuk elfogadni sporttevékenységként, amennyiben hivatalos egyesületi igazolás alapján 

történik (az iskolai néptáncot nem). 

A 27.§ (11) bekezdés c) és d) pontja alapján benyújtott kérelemhez mellékelt igazolás a 

következőket kell, hogy tartalmazza: 

 a félévet, melyre az igazolás vonatkozik (2022/23-as tanév 1. félév), 

 a sportegyesület megnevezését, 

 a sportág pontos nevét, 

 a legalább heti 2 óra foglalkozás meglétét, 

 az egyesület cégszerű aláírását és pecsétjét, 

 a kiállítás dátumát. 

Az igazolás benyújtásának határideje: 2022. szeptember 16. (későbbiekben folyamatosan 

bármikor beadható a kérelem). 

Amennyiben tanév során az igazolt sporttevékenységben változás történik, úgy azt 

haladéktalanul jelezni kell az iskola felé! 

2022. augusztus 30. 
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