
Testnevelés órákkal kapcsolatos tájékoztató 

Tisztelt Szülők! 

Testnevelés órára az időjárásnak megfelelő öltözet szükséges: rövid/hosszú sportnadrág, 

fehér (iskolai) póló, váltó sportcipő, pulóver. Kérjük, hogy a gyerekek minden órára 

öltözzenek át! (Nem elég csak a pólót átvenni!) A felszerelés hiányát a KRÉTA felületen is 

vezetjük, 5 alkalom után szaktanári figyelmeztetést kap a tanuló. 

A balesetvédelmet figyelembe véve a pedagógus felszólíthatja a tanulót az ékszerei 

(fülbevaló, karkötő, gyűrű stb.) le- vagy kivételére/leragasztására. 

Továbbá kérjük, hogy a gyerekek ne hozzanak magukkal az iskolába bőr 

focilabdát, szünetben nem használhatják. 

Felmentések, igazolások: 

• ISK felmentés: a törvény szerint heti 2 testnevelés óra alól mentesül az a tanuló, aki 

valamely sportegyesület leigazolt tagja és sportorvosi engedéllyel rendelkezik. Ennek 

igényléséhez az iskolának van formanyomtatványa, mely megtalálható az iskola 

honlapján a dokumentumok fül alatt, vagy kérhet a testnevelő tanároktól a tanuló. 

Szükséges dokumentumok: 

1. iskola formanyomtatvány az igénylésről 

2. egyesületi igazolás/versenyengedély 

Ezen dokumentumok leadása után iskolai határozat születik arról, hogy a tanuló mentesül 2 

testnevelés óra alól, melyet az intézmény jelöl ki. (az erről szóló határozatot megkapja a 

szülő, osztályfőnök és a szaktanár) Ameddig nem születik meg a határozat a felmentésről, 

addig a tanuló köteles részt venni az előbb említett 2 testnevelés órán is. A pedagógus 

tájékoztatja a KRÉTÁ-n keresztül a szülőt, hogy melyik az a 2 óra melyről a tanuló felmentést 

kap. Amennyiben ez az óra első vagy utolsó tanítási óra a gyermek számára, akkor lehetősége 

van később beérkezni, illetve hamarabb távozni az iskolából, amennyiben ezt a szülő írásban 

kéri. (Ekkor új kilépőt szükséges igényelni.) 

• Szülői igazolás: Félévente 2 testnevelés óra alól kérhet teljes felmentést a szülő a 

gyermeke számára. Lehetőség van részleges felmentésre, melyet a KRÉTA 

felületen jelez a szülő a szaktanár felé. Ebben az esetben a gyermek átöltözik az órára 

és részleges felmentését figyelembe véve az óra anyagát teljesíti. (pl.: kihagyja a 

futást, ha fáj a térde, kíméljük a karját, ha fáj a válla …stb.) 

 

 
• A háziorvos 1 hétre szóló felmentést adhat. Amennyiben ennél hosszabb felmentés 

szükséges a tanuló számára, úgy szakorvosi vélemény és iskola orvosi javaslat alapján 

iskolai határozat születik a felmentésről. 

 

 
• Gyógytestnevelés: Amennyiben a tanuló gyógytestnevelésen való részvételre lett 

kötelezve, arról a hiányzás, az iskolai órához hasonlóan, csak igazolással történhet. A 

gyógytestnevelő pedagógus elküldi az értékelést az intézménynek a tanulóról, ami a 

KRÉTA rendszerbe kerül rögzítésre. A félévi, év végi érdemjegy ez alapján kerül 

megállapításra. 


