
A gyógytestnevelés igénybevételének menete 

 

Iskolánk gyógytestnevelője Bangó Orsolya. 

A gyógytestnevelés órák az idei tanévben szeptember második felétől indulnak. 

 A gyógytestnevelés igénybevétele két úton történhet:  

- az iskolaorvos megállapítja a gyógytestnevelés szükségességét, 

- ortopéd szakorvos javasolja a gyógytestnevelést. 

Az iskolaorvos javaslata alapján az első félévben megtörténik a szűrővizsgálat. 

A védőnő a vizsgálatok után a gyógytestnevelésre javasolt tanuló nevét leadja a gyógytestnevelőnek, s ezzel 

egyidejűleg az iskolatitkárnak, aki igazgatói Határozatot állít ki a gyógytestnevelésben részesülő tanuló 

nevére. Ezen határozatot megkapja: a szülő, az osztályfőnök, a gyógytestnevelő tanár, a tesnevelő tanár, s az 

irattár. 

A gyógytestnevelő, a hozzá eljutott, gyógytestnevelésre jogosult tanulók nevét szintén az iskolatitkárnak 

adja le, aki kiállítja a Határozatot, s a megfelelő helyekre eljuttatja. 

Az ortopéd szakorvos által kiadott  szakvéleményt, kérjük, juttassák el az osztályfőnökhöz, ő továbbítja 

majd a gyógytestnevelőnek, aki felveszi a kapcsolatot az érintett tanulóval, s tájékoztatja a foglalkozások 

időpontjáról. 

Szeptembertől azon tanulók vehetik igénybe a gyógytestnevelést, akik az elmúlt tanévben, az orvosi 

szakvélemény alapján részesültek ebben az ellátásban (s még nem estek át az iskolai szűrésen) illetve azon 

tanulók, akik rendelkeznek friss ortopéd szakvéleménnyel. 

(Jogszabályi háttér: 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 54. 142.§) 

Gyógytestnevelés iskolai testnevelési óra keretében: 

Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelés órán is részt vehet, akkor számára is 

biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a 

testnevelés órákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a 

szakorvos tesz javaslatot. 

A tanulók értékelése a gyógytestnevelés órán: 

A gyógytestnevelésben részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról gyógytestnevelési naplót 

kell vezetni. A gyógytestnevelésre járó tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján kell 

megállapítani. 

Amennyiben a tanuló csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, ha a tanuló 

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

 

 

Budapest, 2016. szeptember 09. 


