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A SPORTISKOLÁK KÉT TÍPUSA 
KÖZÖTTI LÜLÖNBSÉG

• A köznevelési jellegű sportiskolai 
formációkat a köznevelés jogilag és tartalmilag formációkat a köznevelés jogilag és tartalmilag 
is szabályozza (törvényben, rendeletekben). 

• Az egyesületi jellegű (nem-közoktatási) 
sportiskolai formációkat a közoktatás nem 
szabályozza és nem is szabályozhatja, ezeket 
csak a sport világának jogi és tartalmi reguláló 
eszközeivel lehet és kell szabályozni. 
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SPORTISKOLA FOGALMA (1)

A sportiskola olyan közoktatási intézmény vagy 
sportegyesület vagy egyéb sportszervezet, ahol 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 oktatási kormányzat és/vagy a sportági 
szövetség által elfogadott (akkreditált) sportági 
tantervek alapján folytatják;

• a sportoló tanulók (gyerekek és fiatalok) 
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 képzésével kapcsolatos követelmények 
függvényében) rendszeresen ellenőrzik-
értékelik, és szakmai dokumentumokban 
rögzítik;

• a sportoló gyerekek és fiatalok számára 
biztosítják a rendszeres sportorvosi ellátást, 
vagy kötelezővé teszik a rendszeres sportorvosi 
kontrollt (sportorvos által igazolt 
versenyengedélytől függetlenül);



SPORTISKOLA FOGALMA (4)

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

• a sportági nevelést, oktatást és képzést végző 
szakemberek rendszeresen részt vesznek a 
sportszakmai szervezetek által szervezett 
továbbképzéseken, vagy a testnevelés és sport 
műveltségterületéhez kapcsolódó akkreditált 
pedagógus-továbbképzési programokon 
(konferenciákon, tanfolyamokon, képzéseken);



SPORTISKOLA FOGALMA (5)
• az utánpótlás-nevelésben közreműködő 

szakemberek rendszeresen kapcsolatot 
tartanak egymással, továbbá a sportoló tanulók tartanak egymással, továbbá a sportoló tanulók 
családjaival, és ezt a kölcsönös nyomon 
követést szakmai dokumentumokban rögzítik;

• az intézmény (mint sportszervezet) 
bekapcsolódik az utánpótlás-nevelés területi és 
országos rendszerébe, együttműködik a 
partnerintézményeivel, az érintett sportágak 
(szak)szövetségeivel, továbbá a 
sportkormányzat utánpótlási feladatokat ellátó 
szervezetével.



A KÖZNEVELÉS ÉS A SPORTUTÁNPÓTLÁS -
NEVELÉS KÖLCSÖNHATÁSA



A SPORTISKOLAI MÓDSZERTANI 
KÖZPONTOK FUNKCIÓJA ÉS CÉLJA

• Funkciója: A tankötelezettségből fakadó 
elvárások és a sportkarrier lehetőségének 

• Funkciója: A tankötelezettségből fakadó 
elvárások és a sportkarrier lehetőségének 
maximális összehangolása a sportoló tanuló 
érdekében a közoktatás keretei között.

• Célja: Tudatos sportolóvá nevelés a közoktatás 
keretei között. A sportiskolai hálózat 
fejlesztésében (bővítésében) történő aktív 
közreműködés az iskola területi 
vonzáskörzetében. 



A SPORTISKOLAI MÓDSZERTANI 
KÖZPONTOK FELADATA (1)

• Tankötelezettség teljesítésének biztosítása.• Tankötelezettség teljesítésének biztosítása.

• Sportnevelés és sportági nevelés, továbbá 
sportoktatás és sportági képzés biztosítása.

• Évfolyamos és/vagy korosztályos nevelési-
oktatási-képzési munkaformák és módszerek 
alkalmazása. 



A SPORTISKOLAI MÓDSZERTANI 
KÖZPONTOK FELADATA (2)

• Az ún. sportiskolai együttműködési háló • Az ún. sportiskolai együttműködési háló 
kiépítése és működtetése.

• A sportiskolai program iránt érdeklődő 
önkormányzatok, iskolák és sportszervezetek 
számára információnyújtás, segítségadás a 
sportiskolai rendszer bővítése és fejlesztése 
érdekében.





A SPORTISKOLAI MÓDSZERTANI 
KÖZPONTOK FELADATA (3)

• Tanévenként minden évfolyamon minimum egy 
osztálynyi tanuló indítása a sportiskolai 
kerettanterv szerint.
osztálynyi tanuló indítása a sportiskolai 
kerettanterv szerint.

• Az intézmény aktív bekapcsolódása az 
utánpótlás-nevelés helyi, területi, regionális és 
országos rendszerébe.

• Együttműködési kötelezettségeinek eleget tenni 
a közoktatási típusú sportcélú támogatási 
szerződések értelmében.



A SPORTISKOLAI MÓDSZERTANI 
KÖZPONTOK SPECIFIKÁCIÓJA (1)

• Közoktatási intézmény, de nem önálló • Közoktatási intézmény, de nem önálló 
intézménytípus.

• A közoktatási intézménytípusok közül a 
következők válhatnak sportiskolává: általános 
iskola, középiskola (gimnázium és 
szakközépiskola), szakiskola, gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézmény.



A SPORTISKOLAI MÓDSZERTANI 
KÖZPONTOK SPECIFIKÁCIÓJA (2)

• Az alapvető közoktatási (alap)szolgáltatás • Az alapvető közoktatási (alap)szolgáltatás 
(tankötelezettség, vizsgáztatás ) biztosítása. 

• Pedagógiai fejlesztő munkáját teljes egészében 
(nevelési program, helyi tanterv, sportági 
tantervek, sportelméleti modulok) az oktatási 
miniszter által kihirdetett (akkreditált) 
sportiskolai kerettanterv alapján végzi.



A SPORTISKOLAI MÓDSZERTANI 
KÖZPONTOK SPECIFIKÁCIÓJA (3)

• Működése a mindenkori oktatási kormányzat és • Működése a mindenkori oktatási kormányzat és 
a területileg illetékes helyhatóság oktatási 
szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik.

• Együttműködik a közreműködő 
sportegyesületekkel és/vagy nem-közoktatási 
típusú sportiskolákkal, az adott a sportági 
(szak)szövetségekkel és a sportkormányzattal.



A SPORTISKOLAI MÓDSZERTANI 
KÖZPONTOK SPECIFIKÁCIÓJA (4)

• A sportiskolai módszertani központokban az 
utánpótlás-nevelésért a közoktatási intézmény utánpótlás-nevelésért a közoktatási intézmény 
a felelős, ő jogosult és köteles azt 
megszervezni, ennek érdekében szakmai 
együttműködést épít ki és tart fenn az előző 
pontban felsorolt partnerekkel.

• Együttműködési kötelezettsége van – a 
Támogatási szerződések értelmében – a 
sportkormányzat utánpótlás-neveléssel 
foglalkozó szervezetével.
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