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„JÓ TANULÓ ÉS JÓ SPORTOLÓ” 

 

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium – kitűnő infrastrukturális lehetőségeit kihasználva – 

a jövőben is kiemelt területként tekint a sportra, ezért 2017 szeptemberétől (az 5. évfolyamon, 

felmenő rendszerben) újból indít sportosztályt. 

 
A sport ma Magyarországon képes pillanatok alatt 

közösséget kovácsolni, elég, ha csak a nyári futball Európa 

Bajnokság eseményeire gondolunk. Identitásképző erő, 

amely a fiatalságban erősíti a magyarsághoz való tartozást, 

olimpikonjaink sikerei óriási pedagógiai erővel bírnak 

fiataljaink számára.  

 

Egyre több élsportoló beszél arról, hogy sikereik eléréséhez 

a befektetett munka mellett mennyire fontos volt hitük. A 

sportosztály kiváló lehetőség arra, hogy hitükben 

elkötelezett, keresztény sportolókat nevelhessünk. 

 

Várjuk különböző sportágakban leigazolt és a még nem leigazolt, jó mozgású, jó tanuló fiatalok jelentkezését is, 

hiszen egy összetartó, egységes közösséget szeretnénk építeni, amelynek középpontjában a sport áll! 

 

Iskolánkban komoly hagyománnyal rendelkező sportágunk a kosárlabda, amelynek közösségépítő ereje számos 

diákunk mindennapjait meghatározza. Ezen labdajáték mozgásformájához, a kombinatív játékvariációk, 

játékhelyzetek felismeréséhez és azok kivitelezéséhez magas intelligenciára van szükség. Úgy gondoljuk, hogy 

gimnáziumunk profiljához ez illeszkedik. Célunk, hogy minél több leigazolt kosárlabdázó vagy kosárlabda 

egyesülethez még nem elkötelezett, de a sportág iránt érdeklődő „jó tanuló-jó sportoló” gyermekekkel töltsük 

fel az osztályt. A kosárlabda azonban csak az egyik kiemelt területünk, hiszen egy osztálynyi kosárlabdázó diákkal 

nem tudnánk, de nem is akarjuk összeállítani ezt a kiemelt csoportot.  

 

A közösségen belül sokszínű sportélménnyel szeretnénk gazdagítani a diákok mozgáskultúráját pl. kerékpározás, 

korcsolyázás, síelés, kaland- és teljesítménytúrák stb. Ezek kiegészítő sportként nagyszerűen illeszkednek a saját 

sportágukban folyó munkához. 

 

Fontosnak tartjuk sportfoglalkozásainkon az általános képességfejlesztés maradéktalan megvalósulását is. A 

minél hatékonyabb együttműködés érdekében célunk, hogy kapcsolatot tartsunk a szakosztályok vezetőivel és 

edzőivel. Úgy gondoljuk, hogy az egyesületekkel egymást segítve, egymást elismerve tudjuk leginkább a sportoló 

gyermekek javát biztosítani. Nyitottak vagyunk arra, hogy szakosztályi kérések alapján, ésszerű keretek közt, 

egyéni tanrenddel segítsük a diákok eredményes felkészülését. Az osztálynak mindennemű közös 

sportfoglalkozását az iskola délelőtti idősávjába építjük be, ezért a saját sportáguk edzésidőpontjait azok nem 

érintik. 

 

 A sportosztály diákjainál a plusz sportórák nem okoznak lemaradást. Az alapképzés (magyar, matematika, 

idegen nyelvek és természettudomány) óraszámai megegyeznek az általános tanterv szerint haladó osztályok 

óraszámaival és követelményeivel. Célunk a „jó tanuló - jó sportoló” eszme megvalósítása. 

 

A sportosztályba történő jelentkezés feltételei, követelményei és időpontjai az iskolánk felvételi 

tájékoztatójában megtalálható. 


