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SPORTISKOLA FOGALMA (1)

A sportiskola olyan köznevelési 
intézmény vagy sportegyesület 
vagy egyéb sportszervezet, ahol 

• az utánpótlás-nevelés szervezet formában 
zajlik, az intézmény egyik fő profiljaként;

• a sportnevelés, a sportoktatás és a 
sportági képzés évfolyamos és/vagy 
korcsoportos formában történik, feladásos 
és/vagy továbbkíséréses rendszerben;



SPORTISKOLA FOGALMA (2)

• a sportági nevelést, oktatást és képzést az 
oktatási kormányzat és/vagy a sportági 
szövetség által elfogadott (akkreditált) 
sportági tantervek alapján folytatják;

• a sportoló tanulók sportági fejlesztését 
sportszakmailag és pedagógiailag-
pszichológiailag megtervezik, és ezt 
szakmai dokumentumokban rögzítik;



SPORTISKOLA FOGALMA (3)
• a sportoló tanulók sportági teljesítményét

(az adott sportág nevelésével, oktatásával 
és képzésével kapcsolatos követelmények 
függvényében) rendszeresen ellenőrzik-
értékelik, és szakmai dokumentumokban 
rögzítik;

• a sportolók számára biztosítják a 
rendszeres sportorvosi ellátást és
kötelezővé teszik a rendszeres 
sportorvosi kontrollt;



SPORTISKOLA FOGALMA (4)

• a sportági nevelést, oktatást és 
képzést szakedzők és/vagy 
testnevelő tanárok irányítják;

• a sportági fejlesztést végző szakemberek 
rendszeresen részt vesznek sportszakmai 
továbbképzéseken, vagy a testnevelés és 
sport műveltségterületéhez kapcsolódó
akkreditált pedagógus-továbbképzési 
programokon;



SPORTISKOLA FOGALMA (5)
• az utánpótlás-nevelésben közreműködő

szakemberek rendszeresen kapcsolatot 
tartanak egymással, továbbá a sportolók 
családjaival, és ezt szakmai 
dokumentumokban rögzítik;

• az intézmény (mint sportszervezet) 
bekapcsolódik az utánpótlás-nevelés
rendszerébe, együttműködik a 
partnerintézményeivel (egyesületek, 
szövetségek, sportkormányzat up. 
feladatokat ellátó szervezetével.





A SPORTISKOLÁK KÉT TÍPUSA 
KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG

• A köznevelési jellegű sportiskolai 
formációkat a köznevelés jogilag és 
tartalmilag is szabályozza. 

• A nem-köznevelési (egyesületi) jellegű
sportiskolai formációkat a köznevelés 
nem szabályozhatja, ezeket csak a sport 
világának jogi és tartalmi reguláló
eszközeivel lehet és kell befolyásolni.



A KÖZNEVELÉS ÉS A SPORTUTÁNPÓTLÁS-
NEVELÉS KÖLCSÖNHATÁSA
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