
TÁJÉKOZTATÓ

A GYÓGYTESTNEVELÉS KATEGÓRIÁI:

● I. kat. Könnyített testnevlés (pl. sérülés vagy lázas betegség utáni állapot)
● II. kat. GYÓGYTESTNEVELÉS (ortopédiai vagy belgyógyászati betegségek esetén)

II/A.: testnevelés órán is részt vehet
II/B.: testnevelés órán nem vehet részt

● III.kat. Felmentett (eü. intézménybe, gyógytornászhoz kell járnia)

KATEGÓRIÁBA SOROLÁS /11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 1.számú melléklet

A kategóriába sorolást az iskolaorvos  – ha szükséges szakorvos véleménye alapján – végzi. Más egészségügyi szerv 
vagy személy véleménye a beosztásnál nem vehető figyelembe.
A szakorvosi kontrollvizsgálatokon való megjelenés kötelező!
A szakorvosi kontrollvoizsgálat alapján történik:

● Az úszójegy kiállítása ( házi gyermekorvos) – fél évenként
● A normál testnevelés kategóriába való visszasorolás (iskolaorvos)
● Gyógytestnevelés névsorból való törlés

TANULMÁNYI RENDELKEZÉSEK (Ktv.35.§):

A gyógytestnevelés feladata a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkozatása.
A gyógytestnevelési órákon való részvétel kötelező!

1. ÉRTÉKELÉS:
• Az osztályzás kötelező!
• A gyógytestnevelési órán résztvevő tanulóknak (II/A., II/B. kat.) a gyógytestnevelő tanár adja az 

osztályzatot, mely rendes testnevelés jegyként kerül a naplóba és a bizonyítványba.
• A gyógytestnevelő tanár az iskola igazgatóját havonta – a gyógytesnevelési napló alapján – írásban 

értesíti a mulasztásokról és az érdemjegyekről.
• A  mulasztásokat  és  az  érdemjegyeket  –  az  értesítés  alapján  –  az  osztályfőnök  átvezeti  az 

osztálynaplóba.
2.   MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA: 

• A mulasztásokat az általános szabályok szerint kell igazolni.
• A mulasztások igazolását az osztályfőnöknek kell leadni.
• A  mulasztások  okáróla  gyógytestnevelőt  is  tájékoztatni  kell,  aki  az  adott  hónapban  pótlási 

lehetőséget adhat.
• A gyógytestnevelésről való hiányzás beleszámít az éves hiányzásba.
• Igazolatlan mulasztás esetén az iskola köteles a szülőt és a jegyzőt érvényesíteni.
• A  30%-os  hiányzási  szabály  a  gyógytestnevelés  órákra  is  érvényes./11/1994.(VI.8.)  MKM 

rendelet 20§ (6) bekezdés d pontja
(Ha  a  tanuló  mulasztásai  miatt  érdemjeggyel  nem osztályozható,  osztályozó  vizsgát  tehet  a  nevelőtestület 

engedélyével)

Amennyiben a tanuló adataiban, állapotában, ellátási helyében változás történik, kérem a szülőt, hogy erről a 
gyógytestnevelő tanárt értesítse!
Kérem, hogy a tájékoztatót a kért aláírásokkal minél előbb juttassák vissza a gyógytestnevelőhöz!

2008…………… gyógytesnevelő

iskolaorvos szülő oszt.f. testnevelő tanuló


