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Sítábori házirend  

A Sítábori házirend a Házirendhez illeszkedve, annak mellékleteként írja le és szabályozza 

a sítábori életet. 

A táborban való részvétel előfeltétele a Sítábori házirend megismerése és elfogadása a 

gondviselők részéről. 

I. Általános tudnivalók, a tábor leírása 

A, A tábor szerepe 

A sítábor gimnáziumunk kiemelkedő fontosságú rendezvénye minden tanévben. Olyan 

nagyszabású program, mely országos szinten is párját ritkítja. Szórakoztató sportolás 

gyönyörű természeti környezetben, életre szóló közösségi élmény. 

B, A tábor résztvevői és feladatköreik 

A sítábor a tizedik évfolyamos diákok számára a Pedagógiai Programban szereplő, 36 óra 

keretében megvalósítandó testnevelési foglalkozás, ugyanakkor osztálykirándulás is, ezért 

a tábort számukra osztálykeretben szervezzük. A tizedikes osztályokat az osztályfőnökök 

(osztályfőnök-helyettesek) vezetik. Az aktuális tanév egészére testnevelésből teljesen 

felmentett tanulóink számára a tábor pusztán osztálykirándulás, a sízésben nem vehetnek 

részt. A testnevelésből részlegesen (azaz a tanév egy részére vagy csak bizonyos 

mozgásformák alól) felmentettek az 1. számú mellékletben szereplő dokumentumon 

kötelesek nyilatkozni a sízési igényükről, illetve a felkészülésük módjáról. 

A sítáborban nem tizedikes tanulók is részt vehetnek, akiket csoportokba szervezünk. A 

sítábor idején a csoportot vezető felügyelő tanár irányítása alá tartoznak. A nem tizedikes 

diákok közül az jöhet a táborba, akinek a részvétele ellen az osztályfőnöke nem emel 

kifogást. 

A sítábori élet magában foglalja a mind a sípályán, mind az azon kívül (szálláshely, utazás, 

egyéb programok) eltöltött időt. Síelés idején minden tanuló a síoktatók és a felügyelő 

tanárok irányításával tevékenykedik, máskor az osztályfőnökök (osztályfőnök-helyettesek) 

és felügyelő tanárok ellenőrzik őket.  A síoktatók lehetnek gimnáziumunk tanárai és más, 

nem az intézményünkben dolgozó síoktatók is. 

A tábor állandó résztvevője az orvos. 

A sítábort a táborvezető tanár irányítja. 

C, A tábor helye, ideje 
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A kialakult gyakorlat szerint a sítábort Szlovákiában rendezzük, általában január végén, 

február elején. A hét nap időtartam hat éjszakát és öt nap síelést foglal magában. A tábor az 

iskola előtt és a síkölcsönzőnél történő szervezett bepakolással kezdődik, és ugyenezeken a 

helyeken a kipakolással végződik. Autóbuszokkal utazunk, az utasok a kocsiparancsnok 

tanár irányítása alá tartoznak. Sem az oda-, sem a visszaúton az egyéni fel-és leszállás nem 

lehetséges. 

A sítáborra történő elméleti és gyakorlati felkészülés már hetekkel korábban elkezdődhet a 

testnevelésórákon. 

 

D, A tábor finanszírozása 

A tizedikes diákok táborozását a rászorultság mértékének megfelelően az iskola a fenntartó, 

a szülői munkaközösség, az alapítvány segítségével támogatja. Az iskolai síszertárból is 

elsősorban a tizedikesek kölcsönözhetnek. 

A nem tizedikes résztvevőknek a teljes bekerülési összeget kell kifizetniük, és a 

felszerelésükről is maguk gondoskodnak. 

II. Elvárások és követelmények 

A, A tábori élet szabályai 

A tábor mindenkori sikerének záloga a résztvevők szervezettsége és fegyelmezettsége. 

A tábori életet alapvetően a Házirend alapelveit követve – a speciális helyzethez igazodva 

– az alábbiak szabályozzák. 

1. A tizedikesek számára a síoktatás kötelező, az igazolatlan távolmaradás 

kötelességszegésnek, ill. fegyelmi vétségnek minősül. 

2. Kiemelkedő jelentőségű a tábor egész ideje alatt a saját és mások testi épségének 

védelme. 

3. Az iskolától kölcsönzött felszerelést rendeltetésszerűen kell használni, értük a 

használó anyagi felelősséggel tartozik. Ugyanez a felelősség vonatkozik a szálláshely 

tárgyaira és az autóbuszokra is.  

4. A tábor ideje alatt (is) szigorúan tilos a dohányzás, az alkohol és a tudatmódosítók 

fogyasztása, használata. 

5. A tábor és a sípálya területét csak indokolt esetben és szigorúan csak engedéllyel vagy 

felügyelet alatt lehet elhagyni. 
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6.  A tábori élet meghatározott, mindenkire nézve kötelező érvényű napirend szerint 

zajlik a szálláshelyeken és a sípályákon is. 

7. Szabályok a szálláshelyeken: 

a, A szálláshelyeken a nap ébresztővel kezdődik és takarodóval zárul. A takarodót 

követően mindenki köteles a saját szobájában tartózkodni és ott csendesen viselkedni. 

A tisztaság megőrzése a kulturált közösségi lét egyik alapköve. 

b, A közös étkezések (reggeli és vacsora) meghatározott időpontban vannak. Ezeken 

a megjelenés kötelező, csakúgy, mint a rendszeresen tartott napi eligazításokon, ahol 

az elmúlt napot értékeljük, és felkészülünk a következőre. 

c, A vacsorát és eligazítást megelőző és követő időszakban a takarodóig közös 

programok is szerveződhetnek, egyébként ez szabadidőnek tekintendő. 

8. A sípályán érvényes szabályok 

a, A sípályákon a síoktató, ill. a felügyelő tanár által előírt napirendet és szabályokat 

kell követni. 

b, A sípályákra vonatkozó általános érvényű balesetvédelmi előírások és viselkedési 

normák betartása mindenkinek elemi kötelessége. 

c, Síelés közben tilos a fülhallgatóval történő zenehallgatás. 

d, Síelni szigorúan csak a kijelölt pályán szabad. 

e, Síelni csak azokon a sípályákon szabad, amelyeket a diákhoz rendelt síoktató, 

illetve a síelést felügyelő tanár számára jóváhagy. 

f, Egyéni síelés nincs. Szabad síelés csak a diákhoz rendelt síoktató, illetve a síelést 

felügyelő tanár által jóváhagyott csoportokban lehetséges. 

g, A sízés, a felvonózás, illetve a felvonóra várakozás közben is kötelező diákjaink 

számára a bukósisak viselése. 

B, Kiszabható büntetések 

1. Helyszínen kiszabható büntetések, fegyelmező intézkedések: 

Eltiltás a síeléstől meghatározott időre – a kötelességszegés mértékének 

függvényében. 
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2. Utólagosan kiszabható büntetések, fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárások 

kezdeményezhetők: 

a,  A helyszínen kiszabható büntetések mellé halmazati büntetésként, vagy azoktól 

függetlenül a Házirend vonatkozó pontjának megfelelően. 

b,  A további sítáboroktól való eltiltás - a helyszínen kiszabható büntetések mellé 

halmazati büntetésként, vagy azoktól függetlenül. 

C, Hatáskörök 

1. A helyszínen kiszabható büntetések hatáskörei: 

a, A nem iskolánkban dolgozó síoktatók: 

Eltiltás a síeléstől meghatározott időtartamra – legfeljebb az adott napra terjedően. 

Súlyosabb esetben javaslattétel magasabb büntetési fokozatra, illetve hosszabb 

ideig tartó eltiltásra. 

b, Iskolai síoktatók, felügyelő tanárok, osztályfőnökök, osztályfőnök-helyettesek: 

Eltiltás a síeléstől meghatározott időtartamra – legfeljebb a következő napra 

terjedően. 

Súlyosabb esetben javaslattétel magasabb büntetési fokozatra, illetve hosszabb 

ideig tartó eltiltásra. 

 c, Táborvezető 

Eltiltás a síeléstől meghatározott időtartamra (korlátozás nélkül). 

2. Utólagosan kiszabható büntetések, fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárás 

kezdeményezésének hatáskörei: 

a,  Minden sítábori dolgozó (síoktató, felügyelő tanár, osztályfőnök, osztályfőnök-

helyettes, táborvezető, kocsiparancsnok) javaslatot tehet a Házirend vonatkozó 

pontjának fegyelmező, illetve büntetési tételeire. 

b,  A további sítáboroktól való eltiltás a táborvezető hatásköre. 
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1. számú melléklet 

testnevelésből részlegesen (időszakosan vagy bizonyos mozgásformák alól) 

felmentett diákok számára 

 

1. Szülői nyilatkozat 

Nyilatkozom, hogy gyermekem ___________________________________ 

________ osztályos tanuló a ______________ tanév sítáborában sízőként 

kíván részt venni. Az ehhez szükséges iskolaorvosi szakvéleményt és az esetleges 

gyógytornászi/gyógytestnevelői igazolást beszerzem. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy gyermekem felkészítését 

a, iskolai testnevelés tanórai keretei között 

b, gyógytornász/gyógytestnevelő által 

kívánom biztosítani. 

 

Kelt:______________________ 

 

__________________________           ___________________________ 

       szülő neve olvashatóan    szülő aláírása 

 

 

2. Iskolaorvosi szakvélemény 

 

A diák intenzív síoktatáson való részvételét a megfelelő felkészítés mellett 

támogatom / nem támogatom. 

 

 

Kelt:_____________________             _________________________________ 

                                                                             iskolaorvosi pecsét, aláírás 

 

 

3. Gyógytornászi/gyógytestnevelői igazolás 

 

Igazolom, hogy a diák szervezetét az egy hetes intenzív síoktatásra felkészítettem, 

szakvéleményem alapján nincs akadálya a sízés során várható fokozott terhelésnek. 

 

Kelt:_____________________             _________________________________ 

                                                           gyógytornász/gyógytestnevelő aláírása, pecsét 


