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  TÁJÉKOZTATÁS  A  2022-23-as  TANÉVBEN INDULÓ SAKK SZAKKÖRRŐL 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A sakk oktatás célja szerte a világon, immár az EU-ban is, választható tantárgyként  a 

képességfejlesztés, játékos formában. Az oktatás célja a logikus gondolkodás elsajátítása, 

személyiség fejlesztés, a lehetőségek elemzése, a döntési pontok felismerése, és a jó megoldás  

kiválasztása, a sakkjáték segítségével. A jelentkezőknek csak itt van alkalma kizárólag sakkot 

tanulni, a sakkpalota program másról szól. 

 

A sakk szakkörökön a foglalkozást vezető edző biztosítja az ismeretek elsajátításához 

szükséges tananyagot, tesztlapokat és tematikát. 

Az otthoni tanuláshoz a tanuló felkészültségi szintjéhez igazodva, javaslatot teszünk az 

indokolt és egyben szükséges tankönyvek munkafüzetek megvásárlására. 

 

A szakköri foglalkozásokon figyelemmel követjük a tanulók haladását, erről folyamatosan 

tájékoztatjuk a szülőket, javaslatot teszünk az oktatás folytatására, vagy a foglalkozások 

számának növelésére, esetleg az oktatás  felfüggesztésére. 

 

Amennyiben a tanuló haladása a tananyagban eléri azt a szintet, ami a korcsoportos 

versenyzéshez szükséges, és azt a tanuló is igényli, versenyeken való részvételét javasoljuk. 

A korcsoportos versenyre a tanulót elkíséri a felkészítő edzője, és segíti a verseny ideje alatt. 

A szülőknek a versenyeken a nevezési díjat kell fizetniük, és biztosítani a gyerek szülői 

felügyeletét. 

A korcsoportos versenyek mellett kiemelkedő jelentőségű a kerületi diák sakkolimpia, ahol a 

gyerekek iskolájukat is képviselik, eredményes szereplésükkel, de már indulásukkal is az 

iskolának elismerést hoznak. 

Azok a tanulók, akik a foglalkozásokon kiemelkedően oldják meg a teszteket, és aktívnak 

bizonyulnak, jutalomban részesülnek. 

A foglalkozásokon való részvétel a tanulók részéről odafigyelést és ugyanolyan fegyelmezett 

magatartást követel, mint bármely más iskolai tanóra. 

Nem megfelelő magatartás esetén, a tanulni akaró diákok érdekében a fegyelmezetlen tanulót 

a szakkör látogatásától eltanácsoljuk. 

Az iskolai sakk szakkör időpontját, havi költségét a csatolt felhívásban olvashatják, 

mellékeljük a jelentkezési lapokat is, azaz minden szülő tájékoztatásként három 

dokumentumot kap.  

 

A szülők részére a konzultáció lehetőségét igény szerint biztosítjuk. A foglalkozások ideje 45 

perc előadás és teszt, és játék. 
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