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Tisztelt Szülők! 
 
Az általános iskoláról szóló törvény 95. cikke meghatározza, hogy az iskolák nyilvántartást vezetnek a tanulók mozgáskészségeiről és 
morfológiai (testi) jellemzőiről (a továbbiakban testnevelési karton) azon tanulók részére, akiknek a szülei ehhez írásbeli hozzájárulásukat 
adják. Az összegyűjtött adatokat országos szinten feldolgozzuk, és az iskolák, a tanulók és a szülők részére minden év májusában vagy 
júniusában biztosítjuk a szóbeli vagy írásbeli visszajelzést.  
 
Az összegyűjtött adatok elemzése által lehetővé válik az iskolás populáció testi jellemzőiben és mozgáskészségeiben beálló változások 
országos szintű megállapítása, ami a testnevelés további fejlesztési stratégiája alakításának szakmai alapjául szolgál mind a nevelés és 
oktatás terén, mind pedig tágabb értelemben.  Szlovéniában már tizenhét éve végzünk effajta mérést. A szlovén gyermekek és diákok testi 
és mozgásfejlődéséről a www.fsp.uni-lj.si/didaktika honlapon olvashatnak.  
 
A feldolgozott adatok alapján az ezt igénylő tanulóknak és szüleiknek tanácsokat adunk a tanuló testi és mozgáskészségi fejlődéséről. A 
tanácsadás során a tanulók szakemberek segítségével vagy saját maguk értékelhetik mozgáskészségeik és testi jellemzőik szintjét, egyéni 
edzséprogramokat dolgozhatnak ki, tanácsokat kaphatnak a különböző sporttevékenységekbe való bekapcsolódásról.  
 
A szülői beleegyezés a kötelező iskoláztatás idejére érvényes. Ha Ön szeretné, hogy gyermeke bekapcsolódjék a tesnevelési kartonnal 
történő mérésbe, töltse ki az egyik beleegyező nyilatkozatot és küldje vissza az iskolába, a másikat pedig tartsa meg. Ha az iskoláztatás 
során bármikor később azt szeretné, hogy gyermeke bekapcsolódjék a mérésbe, vagy nem szeretné, ha abban továbbra is részt venne, 
töltse ki az otthon őrzött beleegyező nyilatkozatot, jelölje meg az új döntését, majd a kitöltött nyomtatványt juttassa el az iskolába.  
Nyomtatvány a testnevelő tanárnál is igényelhető. 
 
Az adatgyűjtés tartalmazza a tanuló utó- és családi nevét, nemét, születési idejét, valamint a következőek adatait:  
 

 testmagasság – testhossz 

 testsúly – test volumene 

 a felső kar bőrránca - test volumene 

 lemez érintése kézzel – váltakozó mozdulatok gyorsasága 

 távolugrás helyből – explozív erő 

 akadály legyőzése hátrafelé – testmozgás koordinálása 

 törzs emelése – törzs izomzatának állóképessége 

 törzsdöntés padon – mozgékonyság 

 karon függeszkedés – vállak és karok izomzatának állóképessége 

 60 m-es futás – sprintgyorsaság 

 600 m-es futás – állóképesség szubmaximális folyamatos (hosszabb ideig tartó) erőfeszítéssel. 
 

Az iskolák minden év áprilisában gyűjtik a karton adatait. Az egységes mérési eljárások alapján a méréseket az iskola a testnevelő 
tanárok (alsóbb osztályokban a tanító) vezetésével a rendes tanítás alatt végzi. Az adatokat központilag feldolgozzuk, a feldolgozott 
adatokat a tanítók vagy a testnevelő tanárok májusban vagy júniusban a tanítási órákon ismertetik a tanulókkal, a szülőkkel pedig 
írásban vagy szóban a fogadóórákon. A tanuló személyi kartonjának fénymásolatát, illetve feldolgozott adatainak jegyzékét az 
iskoláztatás során bármikor el lehet kérni az iskolában. Statisztikai feldolgozás és tudományos kutatómunka céljára csak úgy 
használhatók fel az adatok, hogyha a diák kiléte ismeretlen és meghatározhatatlan marad.  
 
A tanulók testnevelési kartonjukat az iskoláztatás végén kapják meg, a beleegyező nyilatkozatokat, a feldolgozott adatokat és a 
gyűjtőkartonokat pedig az iskola az iskoláztatás befejezése után egy évig őrzi, majd megsemmisíti.  
 

Doc. Dr. Gregor Starc  
a projekt vezetője 

      

 

 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ____________________________________________________________ 

 
A diák utó- és családi neve:______________________________  A diák utó- és családi neve:________________ Született:____________ 

 
Évfolyam és tagozat:____________________________  

 
A szülők vagy gondviselők, ill. a nagykorú diák utó- és családi neve:_______________________________ 
 
Lakcím:_____________________________________________________________________________ 
 

HOZZÁJÁRULOK,                                                         NEM JÁRULOK HOZZÁ,  
                                  
hogy gyermekem (magam) az iskoláztatás ideje alatt bekapcsolódjon (-jak) a testi és mozgásfejlődés  „TESTNEVELÉSI KARTON” elnevezésű 

mérésébe.  
 

Kérjük, karikázza be válaszát, és küldje vissza az iskolába. 
 

                     Kelt:                                                                  A szülők vagy gondviselők, ill. a nagykorú diák aláírása: 
 


