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Az iskolai sportkör  

szervezeti és működési szabályzata 

 

1. Általános rendelkezések  

 

Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről  

27.§11(b) és 13 bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiak kerülnek 

meghatározásra.  

Az iskolai sportkör szakmai programja egy évre szól és az iskolai munkaterv 

részeként kell elfogadni.  

 

2. Az iskolai sportkör vezetése, ellenőrzés, külső kapcsolatok  

 

2.1. Az iskolai sportkör vezetője  

 

Az iskolai sportkör vezetője az intézmény igazgatója által megbízott személy.  

Az iskolai sportkör vezetőjének tanító-testnevelés műveltségterület, testnevelő 

tanári és/vagy kézilabda ill. labdarúgói edzői képesítéssel kell rendelkeznie.  

Az iskolai sportkör vezetőjének feladatait munkaköri leírása tartalmazza.  

Az iskolai sportkör vezetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a vezető 

végzi.  

 

 

2.2. Az iskolai sportkör belső ellenőrzésének rendje  

 

Az iskolai sportkör ellenőrzésére az intézményvezető jogosult.  



2.3. Az iskolai sportkör külső kapcsolatai  

 

Az iskolai sportkör kapcsolatot tart:  

• a községi sportegyesületekkel  

• a megyei Diáksportszövetséggel  

A külső kapcsolatokról az iskolai sportkör vezetője partnerlistát készít, melyet 

minden tanévben aktualizál. 

 

 

3. Működési szabályok  

 

3.1. A működés rendje  

 

Az iskolai sportkör az iskolai munkaterv részeként elfogadott egy tanítási évre 

szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az iskolai sportkör szakmai 

programjára az intézmény munkaközösségei tesznek javaslatot minden év május 

31-ig. A szakmai programra tett javaslatban figyelembe veszik a felhasználható 

időkeretet, valamint a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket.  

A létrehozott sportcsoportoknak hetente 2 x 45 perc áll rendelkezésre.  

 

3.2. A létesítmények és helyiségek használati rendje  

 

Az iskolai sportkör működéséhez használhatja az iskola külső és belső 

létesítményeit (kispálya és tornaterem) illetve a községi sportpályát, műfüves 

pályát. A helyiségek használata ingyenes, rendjéért a rendeltetésszerű 

használatukért az iskolai sportkör vezetője felelős.  

 

 



3.3. A térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések  

 

Az iskolai sportkörnek tagja az iskola valamennyi az adott tanévre beiratkozott 

tanulója.  

Az iskolai sportköri tagság a tanulók számára térítésmentes.  

 

3.4. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó 

rendelkezések  

 

Az iskolai sportkörön való részvételt az iskola pedagógiai programja és 

Szervezeti Működési Szabályzata írja elő. E dokumentumok alapján a 

foglalkozások a 5-8.osztályos tanulók részére (a mindennapos testedzés és 

testmozgás biztosítása érdekében) szerveződnek. 

A sportköri foglalkozásokról való hiányzásokra, azok igazolására a kötelező 

órák hiányzásaira vonatkozó szabályok az irányadók.  

A tanév feladatai 

1. Az iskola és a sportkör közötti kapcsolat megszilárdítása. 

2. A sportkör menedzselése. 

3. Házibajnokságok szervezése. 

4. A mindennapos testmozgás fontosságának erősítése. 

5. Versenyekre való felkészülést, a rendelkezésre álló diákolimpiai és más 

versenyrendszerekben való szereplés biztosítása. 

 

 

 



Éves feladatterv: 

Hónap Feladat 

Szeptember Szervezési feladatok, balesetvédelem, házi kapuralövő 

bajnokság. 

Október Kézilabda alapjai, csapatalakítások.  

 

November Házi focibajnokság. 

 

Február Sorversenyek 

 

Március Futóversenyek 

 

Április Kispályás foci 

 

Május Kedvenc játékaink. 

 

Június Kedvenc játékaink 

 

 

 

 

 



4. Záró rendelkezések  

 

Az iskolai sportkör szervezeti és működési szabályzata az intézmény szervezeti 

és működési szabályzatának melléklete.  

Elfogadása és jóváhagyása az iskola szervezeti és működési szabályzatával 

együtt történik.  

 

Apagy, 2022. 09. 01.                                                        Németh Attila  

                                                                                         testnevelő tanár 

         

 

 


