Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2016-2017. tanév

Tájékoztató
a mindennapos testnevelés szervezéséről
Az 5-8. évfolyamon

Az országgyűlés 2011. decemberében hozott döntésének értelmében a
2016-2017. tanévben minden évfolyamon (1-8. évf.) a diákok számára
kötelező lesz a mindennapos testnevelés. Ez a Tápiószecsői Széchenyi
István Általános Iskola felső tagozatán a következőképp valósul meg:

 Az diákoknak heti 5 kötelező órarendi testnevelés órája lesz, vagyis a 2016-2017.
tanévben összesen 180 óra.


Az 5. évfolyamon heti 5 óra délelőtti órarendbe lesz beépítve.

 A 6. 7. és 8. évfolyam számára délelőtti órarendbe heti 3 testnevelés órát tartunk.
További 2 órát délutáni sportfoglalkozás keretében kell teljesíteni.
 A délutáni órákon a megjelenés kötelező. Felmentés abban az esetben kérhető a
délutáni órákról, ha a gyermek valamilyen egyesületi, vagy az iskola által szervezett
sportfoglalkozáson legalább heti 2x45 perces időtartamban részt vesz, és erről igazolást
hoz, melyen az egyesület pecsétje és az edzőjének aláírása szerepel.
 Az igazolás megírásához űrlap tölthető le, mely honlapunkon (www.szecsoiskola.hu)
az iskolai sport menüpont alatt található.
Az iskola által a felső tagozaton megszervezésre kerülő délutáni
sportfoglalkozások (2x45 perc):
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Foglalkozás neve
Leány (Bozsik) Labdarúgás
Fiú (Bozsik) Labdarúgás
Túra szakkör
Aerobik
Tollaslabda
Kosárlabda
Délutáni testnevelés (Leány)
Délutáni testnevelés (Fiúk)

Résztvevők
6-8. évf. leányok
6-8. évf. fiúk
6-8. évf. leányok/fiúk
6-8. évf. leányok
6-8. évf. leányok/fiúk
6-8. évf. leányok/fiúk
6-8. évf. leányok
6-8. évf. fiúk

Vezető tanár
Csepregi Csaba
Csepregi Csaba
Csepregi Csaba
Mácsár Alexandra
Mácsár Alexandra
Czirják György
Mácsár Alexandra
Czirják György

Lebonyolítás
Heti 1 dupla óra
Heti 1 dupla óra
Hétvégi túrák
Heti 1 dupla óra
Heti 1 dupla óra
Heti 1 dupla óra
Heti 2 szimpla óra
Heti 2 szimpla óra

Figyelem! Azon tanulók, akik nem jelentkeznek semmilyen délutáni sportági foglalkozásra és
nem hoznak egyesületi igazolást, azok automatikusan a 6-8. évfolyamos fiú vagy leány
délutáni testnevelés foglalkozásra lesznek beírva. Jelenléti ívüket ott vezetjük.
Testnevelés Munkaközösség

