A Síoktatók Magyarországi Szövetsége Által Minősített Síiskola
Tanúsítvány kritériumrendszere
A Síoktatók Magyarországi Szövetsége - mint a hazai síoktatóképzés aktív közreműködője és az
állami végzettséggel rendelkező szakemberek érdekvédelmi szervezete - fő céljának tekinti, hogy
a téli sportok oktatásával kapcsolatos szolgáltatások a szakma elvárásainak megfelelő
színvonalúak legyenek a hazai síiskolákban, sí egyesületekben, síoktatást nyújtó egyéb
vállalkozásokban.
A fenti cél elérése érdekében a Síoktatók Magyarországi Szövetsége és a hozzá partnerként
csatlakozó, téli sportok oktatásával foglalkozó egyesületek, vállalkozások közös megegyezéssel
megállapították azokat a minimális feltételeket, amelyek teljesítése esetén a síoktatási szolgáltatást
nyújtó elnyerheti a „Síoktatók Magyarországi Szövetsége Által Minősített Síiskola” címet. A
minősítés feltétele, hogy a Síiskola által nyújtott szolgáltatás megfeleljen az alábbi szakmai
szempontrendszer elvárásainak:
1. A téli sportok oktatási szolgáltatását nyújtó vállalkozás vagy egyesület (a továbbiakban:
Síiskola) legalább 2 éve folytatja a szervezett oktatási tevékenységet havas vagy műanyag
borítású pályán.
2. Rendes vagy pártoló tagja a Síoktatók Magyarországi Szövetségének.
3. A Síiskola rendelkezik a jogszabályokban előírt engedélyekkel, belső szabályzatokkal.
4. A Síiskola szakmai vezetőt alkalmaz vagy bíz meg, akinek feladata a szakmai előírások
betartása mellett a Síiskolában dolgozó oktatók szakmai irányítása, felügyelete. A szakmai
vezető szakképesítése legalább SMSZ Síoktató*** szintű kell legyen. Amennyiben a
minősítési rendszer bevezetésekor ilyen nem áll a Síiskola rendelkezésére legkésőbb 2019.
december 31-ig tartó átmeneti időszakban SMSZ Síoktató** minősítésű oktatóra is
rábízhatja ezt a feladatot.
5. A Síiskolában zajló sportfoglalkozások szervezésével, vezetésével kapcsolatos feladatokat
kizárólag
a 157/2004. (V.18.) Korm. rendeletben felsorolt szakmai képesítéssel
rendelkező szakemberek végzik (OKJ sportoktató sí/snowboard sportágban, SMSZ
Síoktató vagy Snowboard oktató**,***,****, sí edző, testnevelő).
6. A sportfoglalkozások lebonyolításában csak olyanok működhetnek közre, akik
rendelkeznek az alábbi végzettségek valamelyikével: sí segédoktató (SMSZ vagy ISE
tanfolyam), sítúravezető (ISE), OKJ síoktató tanfolyami képzésben lévő gyakornok. Cél,
hogy minél több állami végzettségű és SMSZ továbbképzésekre járó, működési engedélyes
oktató oktasson a pályán. Ezért a Síiskola vállalja, hogy az alacsonyabb szintű végzettségű
oktatók és közreműködők számára előírja a szükséges képzés illetve továbbképzés
elvégzését, melyre 2 év határidőt ad.

7. A Síiskola szakmai vezetője felelős azért, hogy a vendégek a foglalkozás ideje alatt
folyamatosan biztonságban legyenek. Ennek érdekében felügyeli a csoportbeosztások
kialakítását életkor, tudásszint és a megfelelő létszám szerint, valamint folyamatosan
ellenőrzi, hogy az oktatók a síoktatás tematikája mentén helyes módszertannal és
megfelelő kommunikációval és biztonságosan végezik-e tevékenységüket. Ellenőrzi
továbbá a pálya biztonsági berendezéseit valamint a védőfelszerelések kötelező
használatát.
8. A Síiskola olyan pályát alakít ki, amely megfelel gyerekek és felnőttek kezdő és
középhaladó szintű oktatási feltételeinek1.
9. A Síiskola kölcsönzőt üzemeltet, amelyben korszerű és karbantartott felszereléseket
biztosít a vendégek számára.
10. A Síiskola kiszolgáló helyisége a vendégek fogadásához megfelelő méretű, tiszta, kulturált
és elegendő ülőhellyel ellátott. A Síiskola területén tisztán tartott WC és mosdó található.
11. A Síiskola a minősítési eljárást2 lefolytatta. Rendelkezik honlappal. A Síiskola a Síoktatók
Magyarországi Szövetségének logoját és a minősítési tanúsítványt honlapján és egyéb
megjelenéseiben feltünteti, a minősítési tanúsítványt a Síiskolában jól látható helyen
kifüggeszti.
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Ajánlás a sípálya paramétereihez:
(hossza min. 30m, szélessége min.10m, a felvonónak +1,5m, lejtése átlagban minimum
10%, kezdők részére elegendő méretű lapos gyakorló és kifutó hely)

A minősítési eljárás:
1. Kérdőív kitöltése visszaküldése
2. Helyszíni bejárás, bemutatás
3. Döntés a minősítés megadásáról
4. Minősítő oklevél és „Tanúsítvány tábla” átadása
5. Az SMSZ a minősítés feltételeit legalább 3 évente felülvizsgálja

Budapest, 2017. november 21.
Síoktatók Magyarországi Szövetsége

