12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
46. Az Szkt. 35. § (5) bekezdéséhez
119. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti
oktatás folyik, testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.
(2) A testnevelésóra
a) sportkörben való sportolással vagy
b) versenyszerűen sporttevékenységet folytató, sportszervezetben sportoló tanuló,
illetve képzésben részt vevő személy kérelme alapján a sportszervezet által az adott
félévben kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett,
legalább heti két órának megfelelő edzéssel
váltható ki.
(3) Ha a tanuló - választása alapján - a mindennapos testnevelésből heti két
testnevelésórát sportkörben történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy a
sportkör feladatait a szakképző intézménnyel kötött megállapodás alapján diáksport
egyesület látja-e el, a szakképző intézmény a tanulótól a két sportköri foglalkozáson
való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat nem szedhet.
120.
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keretében

gondoskodik a könnyített testnevelés és a gyógytestnevelés megszervezéséről.
(2) 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 tizenötödikéig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról a
szakképző intézménynek nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a
felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.
(3) A könnyített testnevelésórát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a
testnevelésóra vagy a szakképző intézmény által megszervezett külön foglalkozás
keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az
esetekben is megvalósuljon.
(4) A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására
kijelölt nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de
legfeljebb heti öt foglalkozás keretében. Ha a tanuló szakorvosi javaslat alapján a
testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos
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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.
(5) 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.
(6) Ha a tanuló
a) csak gyógytestnevelésórán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő,
b) gyógytestnevelés és testnevelésórán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a
gyógytestnevelő együtt
végzi.
121. § A tanulók fizikai állapotára és edzettségére vonatkozó méréseket a
nevelési-oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési

intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet] 81. §-a és 4. melléklete szerint kell végezni.

2

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
A közösségi szolgálat

107. § (1) A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra
közösségi szolgálat teljesítése.
(2) A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a
közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök
vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban
az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi
szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.
(3) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és karitatív,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelmi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és baleset megelőzési területen folytatható tevékenység.
(4) A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok
ellátására nem irányulhat.
(5) A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott
tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben
szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven
órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb
ötórás záró foglalkozást tart.
(6) A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati
időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem
számítható be a teljesítésbe.
(7) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy
mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
(8) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
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a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a
közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét,
valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,
b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat
teljesítését,
c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév
közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál,
egy pedig a szakképző intézménynél marad,
d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az
iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a
szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek
tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a
foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.
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