TÁJÉKOZTATÓ A TESTNEVELÉS KATEGÓRIÁBA SOROLÁSRÓL

A testnevelés kategóriába sorolás jogszabályi háttere
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény: 42. §.
(2) Az ifjúság-egészségügyi gondozás speciális feladata
a) a veleszületett rendellenességgel élők, krónikus megbetegedésben vagy testi, érzékszervi,
értelmi fogyatékosságban szenvedők - a háziorvossal és a gyermek, tanuló betegsége szerint
illetékes szakorvossal történő együttműködésen alapuló - fokozott ellenőrzése, lelki gondozása
és az egészséges közösségekbe történő beilleszkedés elősegítése,
b) az iskolai testneveléssel, könnyített és gyógytestneveléssel, a diáksporttal kapcsolatos
egészség-ügyi feladatok ellátása.
Az iskola-egészségügyi ellátásról 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú melléklet:
A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok:
b) A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal
kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása.
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névhasználatáról:20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
54. A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy
gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje
142. § (1) A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat
alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi
szűrővizsgálatot - kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be - május 15-éig kell elvégezni.
Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel
kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.
(2) A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra
vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a
mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.
(3) A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt
nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt
tanóra keretében. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt

vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az
esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a
heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot.
(4) Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi,
belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a gyógytestnevelés órán való részvételét sem.
Szakmai háttér
Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyermek-alapellátás Tagozata és Tanácsa által kiadott A
TESTNEVELÉS KATEGÓRIÁBA SOROLÁS SZEMPONTJAI – ÚTMUTATÓ 2. átdolgozott
kiadás 2016. január.
A fenti jogszabályok alapján, figyelembe véve az útmutatóban foglaltakat a tanulót, ha egészségi
állapota indokolja az iskolaorvosi szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített vagy
gyógytestnevelés órára kell beosztani. A csoportba sorolást az iskolaorvos saját megítélése
szerint alkalmazhatja, illetve kérheti a szakorvos véleményét a pontos diagnózis és a
terhelhetőség megállapítása céljából. A gyógytestnevelés órákat az iskolában vagy a pedagógiai
szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt közoktatási intézményben kell megszervezni.
Testnevelés kategóriák, alkategóriák
N Normál testnevelés
I. Könnyített testnevelés
II. Gyógytestnevelés
II. a. Testnevelés a gyógytestnevelés mellett
II. b. Csak gyógytestnevelésen vehet részt
III. Testnevelés alól ideiglenesen vagy állandóan felmentett
A testnevelés bármely formája csak az egészségügyi és a pedagógiai team szoros
együttműködésével lehet eredményes. Ez az együttműködés ideális esetben kiterjed az
egészségügyben, vagy a pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó gyógytornász és a testnevelő, ill.
gyógytestnevelő közötti szakmai együttműködésre is.

Ki végzi a besorolást?
A besorolásról a döntés az iskola orvosának felelőssége és jogköre. Ilyenkor figyelembe veszi
a háziorvos, ill. a szakorvos javaslatát. A kategorizálás általában fél-1 év, ez azonban a
gyermek állapotától függ.
Mikor történik a besorolás?
A tanulók orvosi vizsgálatát az adott tanévet megelőző tanév május 15-ig, ill. új tanulók estében
az adott tanév október 15-ig kell elvégezni. Ha tanév közben merül fel az ok, ami indokolja a
besorolást, akkor előzetesen egyeztetve az iskolaorvosi rendelésen végzi el azt az iskola orvosa.
A besoroltakról lista készül, ami alapján az iskola és a pedagógiai szakszolgálat is nyilvántartást
vezet.
Hol történik a besorolás?
Iskolaorvosi rendelő
Dokumentumok, amik feltétlenül kellenek:


egy éven belüli szakorvosi leletek, javaslatok, melyek indokolják a kategorizálást. (pl.:
ortopédiáról, pulmonológiáról…).

A felmentéshez csakis kizárólag 1 éven belüli friss szakorvosi javaslatot tudunk elfogadni,
amely tartalmazza a felmentés okát (diagnózis), a felmentés időtartamát (egész tanév, vagy
felmentés időtartamát (egész tanév, vagy csak első félév, stb.), melyik évre szól a felmentés
(pl.:2015/16 csak első félév, stb) és a felmentés mértékét (teljes felmentés, könnyített
testnevelés, gyógytestnevelés, esetleg gyógyúszás).
Amit a besorolás után a tanulónak meg kell tennie
Az iskolaorvostól kapott dokumentumokat el kell vinnie a gyógytestnevelő tanárnak és/vagy a
testnevelő tanárnak. Ha gyógyúszás is javasolt azt a gyógytestnevelővel szükséges egyeztetni.
Figyelni kell, hogy májusban, ill. szeptemberben mikor van a besorolás. Az iskolavédőnő névsort
készít az érintettekről és az osztályfőnökök által informálja őket.
Ha tanév közben változás történik a tanuló egészségi állapotában, akkor azt mielőbb jelezni
szükséges az iskolavédőnő, ill. iskolaorvos felé.

Tévhitek és valóság
Tévhit: a szakorvos és a háziorvos is elvégezheti a testnevelés csoport besorolást.
Valóság: az iskolaorvos az illetékes, a szakorvos és a háziorvos javaslatot adhat.
Tévhit: ha a tanulónak gyógytestnevelésre kapott besorolást, de úgy dönt, hogy nem jár el, ez
nem derül ki.
Valóság: a gyógytestnevelésre besoroltakról nyilvántartást vezet az iskola-eü. szolgálat, az iskola
és a gyógytestnevelő is. Ha nem teljesíti a tanuló az adott óraszámot, akkor felelősségre vonható,
hiszen osztályzatot kell kapnia.
Tévhit: Ha a gyógytestnevelésre járó diáknak változik az egészségi állapota, elég később leletet
hozni az iskolaorvosnak és közben abbahagyhatja a gyógytestnevelést, ennek indokáról nem
szólva a gyógytestnevelőnek.
Valóság: Ha változás van, azonnal jelezni kell az iskolaorvos felé. Szükséges a friss lelet az
átsoroláshoz. Ha nem jár a tanuló gyógytestnevelésre tovább, valamint sokáig késik a változás
bejelentésével, előfordulhat, hogy a tanulót nem tudják leosztályozni, esetleg megbuktatják
testnevelésből.
Kérjük, a fentiek figyelembevételét és szíves közreműködésüket!
Győr, 2021. 09. 22.

Iskolaegészségügyi szolgálat

