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SPORTISKOLAI PROGRAM (1)
• Támogatott korosztály:

– 6-20 éves korig (1-12. ill. 13. évfolyam)

• Támogatott intézmények:

– Jelenleg 56 közoktatási intézményt támogatunk (29 

általános iskola, 20 középiskola, 7 „komprehenzív” (12-

13 évfolyamos iskola) 

• Nem támogatott intézmények:

– 2010-11. tanévtől 12 államilag nem támogatott 

közoktatási típusú sportiskola működik 



SPORTISKOLAI PROGRAM (2)

• Sportágak (33 db):
– Jelenleg 33 sportág tanterve készült el. (Sportágakat 

lásd később!)

• Éves támogatási keret:
– Jelenleg 300 millió forint, de évről-évre bővül, két év 

múlva kb. fél milliárd lesz.

• A támogatás felhasználásának módja:
– Csak közoktatási intézményeket támogatunk: 

sporteszközbeszerzés, versenyeztetés, sportolók 
korrepetálása, pedagógusok és edzők céljellegű 
támogatása, oktatástechnikai és informatikai 
eszközbeszerzés, pedagógus-továbbképzés stb. 



SPORTISKOLA TÍPUSAI

A jelenlegi szabályozás szerint:

• Közoktatási típusú sportiskola

• Egyesületei (nem közoktatási) típusú 



A SPORTISKOLA FOGALMI 

MEGHATÁROZÁSA (1)

Olyan közoktatási intézmény vagy sportegyesület 
vagy egyéb sportszervezet, ahol 

 az utánpótlás-nevelés szervezet formában zajlik;

 a sportnevelés és sportoktatás évfolyamos 
és/vagy korcsoportos formában történik;

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



FOGALMI MEGHATÁROZÁS (2)

 a sportoló tanulók sportági fejlesztését 

sportszakmailag és pedagógiailag-

pszichológiailag megtervezik, és ezt szakmai 

dokumentumokban rögzítik; 

 a sportoló tanulók sportági teljesítményét (az 

adott sportág követelményeinek függvényében) 

rendszeresen értékelik, és szakmai 

dokumentumokban rögzítik;

 a sportági nevelést és oktatást legalább 

sportedzők vagy szakedzők vagy testnevelő 

tanárok irányítják;



FOGALMI MEGHATÁROZÁS (3)

 a sportági nevelést és oktatást végző 

szakemberek rendszeresen részt vesznek  

sportszakmai továbbképzéséken, vagy a 

testnevelés és sporthoz kapcsolódó akkreditált 

pedagógus-továbbképzési programokon;

 az utánpótlás-nevelésben közreműködő 

szakemberek rendszeresen kapcsolatot tartanak a 

sportoló tanulók családjaival és az érintett 

pedagógus szakemberekkel.



A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ 

SPORTISKOLA JELLEMZŐI (1)

Közoktatási intézmény, de nem önálló 
intézménytípus;

 az alapvető közoktatási (alap)szolgáltatás 
biztosítása (tankötelezettség teljesítésének 
lehetősége, vizsgáztatás stb.);

pedagógiai munkáját teljes egészében (nevelési 
program, helyi tanterv, sportági tantervek) az 
oktatási miniszter által kihirdetett sportiskolai 
kerettanterv alapján végzi;



A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ 

SPORTISKOLA JELLEMZŐI (2)

működése – elsősorban – a mindenkori oktatási 
kormányzat és a helyhatóság oktatási 
szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik;

 a közoktatási típusú sportiskolában az utánpótlás-
nevelést a közoktatási intézmény végzi 
sportegyesülettel együttműködve.



AZ EGYESÜLETI TÍPUSÚ 

SPORTISKOLA SPECIFIKÁCIÓI (1)

Nem közoktatási intézmény;

 ebben az „intézménytípusban” nem teljesíthető a 
tankötelezettség, továbbá érettségi vagy szakmai 
képesítő vizsga sem tehető le;

 létrejötte társadalmi önszerveződés eredménye, 
működését segítheti a sportkormányzat, a 
helyhatóság, a tagság és egyéb támogatók;



A SPORTISKOLA 

SZABÁLYOZÁSI FORMÁI
• Jogi szabályozás:

– 1993. év LXXIX. törvény a közoktatásról

– 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a közoktatási 
intézmények működéséről

• Tartalmi szabályozás:

– Sportiskolai kerettanterv kihirdetése a

• 9/2007. (II. 27.) OKM rendelettel, majd ez 
beépült a

• jelenleg érvényes 17/2004. (V. 20.) OM 
rendeletbe



A SPORTISKOLAI 

KERETTANTERV BLOKKJAI

Közismereti blokk (1-13. évfolyam)
• Tartalma igazodik a Nemzeti alaptanterv (NAT) 

műveltségterületenkénti fejlesztési feladataihoz

Sportági blokk (1-12. v. 13. évfolyam)
• Sportelméleti modulokat is tartalmaz: testnevelés-

elmélet, edzéselmélet, sportági ismeretek, 
sportegészségtan, sportpszichológia, sporttörténet, 
sportági ismeretek

• Jelenleg 33 sportág tantervét tartalmazza



A KERETTANTERV ALAPELVEI

Tudatos sportolóvá, sportemberré nevelés.

A közoktatás követelményeinek és sportkarrier 
lehetőségének összeegyeztetése.

Sportágspecifikus fejlesztés önálló 
tevékenységrendszerként („tantárgyként”) történő 
beemelése a közoktatás rendszerébe.

A sportoló tanuló személyiségének kiemelt fejlesztése: 
önismeret és önértékelés fejlesztése, önálló tanulási 
képességek fejlesztése, akarat- és jellemfejlesztés stb. 



SPORTÁGI TANTERVEK
1. aerobik

2. asztalitenisz

3. atlétika

4. birkózás

5. evezés

6. fitnesz 

7. gyorskorcsolya

8. íjászat

9. jégkorong

10. judo

11. kajak-kenu

12. karate

13. kerékpár 

14. kézilabda 

15. kosárlabda

16. labdarúgás

17. lovaglás-lovastorna

18. ökölvívás 

19. öttusa

20. ritmikus gimnasztika

21. rögbi

22. röplabda

23. sakk 

24. sportlövészet

25. súlyemelés

26. tenisz

27. torna (férfi és női) 

28. triatlon

29. úszás

30. vitorlázás

31. vívás

32. vízilabda



A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ 

SPORTISKOLÁK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI „HÁLÓJA”

Fenntartó

NSI 

Szövetség(ek)

Egyesület(ek)

Iskola



A TÁMOGATOTT SPORTISKOLÁK 

(MÓDSZERTANI KÖZPONTOK) 

FELADATAI
• A sportiskolai kerettanterv alkalmazása.

• Együttműködés a sportkormányzattal (NSI), a 

sportegyesületekkel és a sportági 

(szak)szövetségekkel.

• A „vonzáskörzetükbe” tartozó érdeklődő 

iskolák és sportegyesületek szakmai 

tájékoztatója, esetleges bevonása a rendszerbe, 

a sportiskolai rendszerbővítés szakmai 

segítése.





EGYESÜLETI 

(NEM KÖZOKTATÁSI) TÍPUSÚ 

SPORTISKOLÁK

• Jelenleg 18 – a Sportiskolák Országos 

Szövetsége által nyilvántartott –

egyesületi típusú sportiskola működik 

az országban. Ezek zöme ún. városi 

sportiskola.





KÖSZÖNÖM MEGTISZELŐ 

FIGYELMÜKET!


