
Tájékoztató a köznevelési típusú sportosztályokról 

  

Iskolánk megnyitása (1976) óta a városban, megyében csak úgy hívták „uszodás iskola”. A 
város egyetlen olyan iskolája, ahol tanuszoda működött. A jól megszervezett és beindított 
sportosztályok céltudatos iskolavezetés és kiváló szakemberek segítségével rövid időn belül 
az úszás sportág fellegvára lett, ahol úszóink rövid időn belül országos (majd később 
nemzetközi, világhírű) eredményeket értek el dicsőséget szerezve iskolánknak, a városnak. 

A testnevelés tagozat igen eredményesen működött, kiemelt sportágaink a fiú kézilabda, leány 
röplabda és az úszás. 

2006 szeptemberében az iskola vezetése sikeresen pályázott és nyert (a megyében egyedüli 
nyertes) a Nemzeti Utánpótlás Intézetnél a közoktatási típusú sportosztályok beindítására. 

  

• A Magyar Kormány 2005 novemberében fogadta el a Sport XXI. Nemzeti 
Sportstratégiát, amelynek céljai, feladatai megegyeznek a társadalmi elvárásoknak, 
célkitűzésekkel, feladatokkal. 

• A támogatott utánpótlás-nevelési rendszernek szigorú szakmai követelményeknek kell 
megfelelni, összhangban kell lenni a versenysport koncepciójával. 

• Iskolánk ezeknek a szakmai és tárgyi feltételeknek maximálisan megfelel, tárgyi 
feltételeink folyamatosan javulnak. Az elnyert támogatási összegből olyan 
sporteszközöket és felszereléseket tudunk beszerezni, amely nagyban hozzájárul 
sportolóink versenyzővé válásához. Személyi feltételek: Mindhárom sportágban olyan 
testnevelő-edzők tevékenykednek, akik már hosszú távon bizonyítottak eddig elért 
eredményeikkel (országos, nemzetközi színtéren). 

• Ennek a sportiskolai rendszernek célja, hogy a tanulók helyben, saját iskolájukban 
tudjanak részt venni a sportági edzéseken, és ugyanazzal a szakemberrel 
dolgozhassanak, akik a délelőtti órákat is irányítják. 

• Így fejlődésük nyomon követhetők, és nem elhanyagolható az a tényező, hogy a 
szülőkkel is szinte napi kapcsolat valósul meg. 

• A sportiskolai kerettanterv a Nemzeti Alaptantervre épül, s így egy legmagasabb 
szinten valósul meg a sportági képzés. 

• Az NSI, továbbiakban MOB biztosítja a tanulmányi folyamatos elősegítését, lemaradt 
tanulók felzárkóztatását, hiányzások pótlását. (versenyek, edzőtábor miatt) 

• A közoktatási típusú osztályba felvételit hirdetünk, ahol az orvosi alkalmazássági 
vizsgálat mellett a tanulók fizikai és koordinációs képességek, viselkedési normák 
felmérése, vizsgálata történik. 

• Az 1. és 2. osztály úszó osztályként működik. A heti 4 óra mellett plusz 2 órában úszó 
edzéseken vesznek részt a kiválasztott tanulóink. 3. évfolyamon kezdődik a labdás 
képességek fejlesztése röplabda és kézilabda sportágban előkészítő csoportban. 5. 
évfolyamon egyszerre, egy csoportban vesznek részt a délelőtti testnevelés órákon 
azok, akik e sportiskolai csoportba kiválasztás útján bekerültek. Délutáni edzéseken a 
tehetséges tanulók plusz sportági csoportokban készülnek a városi, megyei, országos 
diákolimpiára és egyéb versenyekre. 



• A 2013/2014-es tanévben a gimnáziumi első évfolyamon is megkezdődött a 
sportiskolai képzés, ahol fiú kézilabda, leány röplabda és úszó sportági csoportok 
működnek. 

• Jelenleg 231 tanuló tagja a sportiskolai osztályoknak elsőtől 11. évfolyamig. 
 


