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Kedves Szülők! 

Szarka-Nagy Nikoletta vagyok, a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános 

Iskolájának gyógytestnevelője.  

A gyógytestnevelés önálló tevékenység, amelyben diagnózis-típusok szerint, tantervbe foglalt 

differenciált képességfejlesztés folyik. A foglalkozás azoknak a gyermekeknek a részvételével 

történik, akiknek valamilyen tartó- és mozgatórendszer elváltozása és/vagy belgyógyászati- és 

egyéb betegsége van. (Pl.: hanyagtartás, gerincferdülés, mellkasi deformitások, 

térdproblémák, lúdtalp, szív és keringési problémák, légzőszervi megbetegedések, anyagcsere 

megbetegedések) 

A gyógytestnevelés célja a gyermek egészségének és fizikai cselekvőképességének 

helyreállítása és megerősítése, és egy a diagnózisának és alkati adottságainak megfelelő sport 

iránti igény kialakítása. 

Az iskolai gyógytestnevelés térítésmentes.  

A gyógytestnevelés feladat ellátási protokollja az alábbi dokumentumok 

figyelembevételével készült: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési 

törvény) 5. pont, 4. § és 18. §: a gyógytestnevelés oktatási-nevelési alapfeladat.  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 142. §: a könnyített és gyógytestnevelés 

szervezésének, a tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési órára történő 

beosztásának rendje.  

 A szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013. számú EMMI rendelet (továbbiakban: 

szakszolgálati rendelet) 28. §, 34§.: a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről.  

 24/2017 (X.3.) EMMI rendelte által beiktatott 44/c §.(25. § Az R5. a következő 44/C. 

§-sal egészül ki) 

 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 9§ 2. melléklet 2.b, 3. 

melléklete: az iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatokról.  

 A Református közoktatási törvény 

 Az Educatio gyógytestnevelés feladatellátásra kidolgozott protokollja 

 

Az a gyermek, akit az orvos gyógytestnevelésre javasol, számára a 

foglalkozásokon való részvétel kötelező tanórai jelleggel bír. 

Annak ellenére, hogy gyermeke az orvosi szűrés alapján gyógytestnevelésre jogosult, 

előfordulhat, hogy hely hiánya miatt (tanulók magas létszáma miatt) várólistára kerül. 

(Az érintetteket erről tájékoztatni fogom.) 
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A fellebbezés 

Amennyiben a besorolással a tanuló, a szülő vagy mindkettő, esetleg a testnevelő, 

gyógytestnevelő nem ért egyet, szakmai felülvizsgálatot kezdeményezhet az ÁNTSZ 

területileg illetékes tiszti főorvosánál, aki sportorvosi, ill. mozgás szervi betegségek esetén 

ortopéd szakorvos véleménye alapján dönt.  

 

Időpontja: Kedd és csütörtök délután (13 óra után)  

A pontos időpont az elkövetkezendő hetekben fog kialakulni. 

 

Szükséges felszerelés: testnevelés felszerelés (nem utcai ruházat, hanem váltóruha; váltócipő) 

 

A tanulói munka értékelése: 

- A gyógytestnevelés értékelése az órai munka alapján történik. Az értékelés alapja a 

rendszeres, folyamatos és aktív munka. A tanult gyakorlatokból bemutatások 

végzése, felmérések végrehajtása.  

- Gyógytestnevelés órán szerzett osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg. A 

testnevelés jegyét a testnevelő tanár adja. Féléves és év végi osztályzatát a 

gyógytestnevelő tanár és testnevelő közösen állapítja meg. 

- A gyógytestnevelés órák 30%-áról történő hiányzás pótvizsgát vonhat maga után. 

 

 

Email: nikolettanagy713@gmail.com 

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal a fent megjelölt email címen. 

 

 

 

Üdvözlettel, 

Szarka-Nagy Nikoletta 

gyógytestnevelő 

 

Budapest, 2022. szeptember 1. 
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