tárgy: szülői kérelem

Tisztelt Intézményvezető Úr!
Alulírott ___________________________________________ (szülő neve) szülő/gondviselő gyermekem
(tanuló) részére a mindennapos testnevelés órák közül heti két tanóra látogatása alóli felmentését kérem.
Tanuló neve:

_____________________________________________________________

Tanuló születési helye és ideje:

_____________________________________________________________

Tanuló lakcíme irányítószámmal: _____________________________________________________________
Tanuló iskolája:

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Gyomaendrőd

Tanuló osztálya:

_____________

Kérelem indoklása: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Az itt szereplő szülői kérést az intézményvezető bírálja el. A pozitív elbírálás feltételeként a kérelmet aláíró
tudomásul veszi, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában az itt megnevezett tanuló olyan érvényes
egyesületi tagsági igazolással rendelkezik, mely megfelel az Nkt. 27. § (11) bekezdésében
megfogalmazottaknak:

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban megszervezi a mindennapos testnevelést, amelyből
legfeljebb heti 2 óra
a) iskolai sportkörben való sportolással,
b) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei
között szervezett edzéssel,
c) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület
által kiállított igazolással váltható ki.
A fenti igazolást az „IGAZOLÁS A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ÓRÁK ALÓLI
FELMENTÉSHEZ" című nyomtatványunk hiánytalan kitöltésével és aláírásával lehet benyújtani: a
nyomtatványt ezzel a szülői kérelemmel együtt szükséges beadni.
A kérelmező tudomásul veszi, hogy a két tanóra alóli felmentés esetén a megjelölt edzéseken/foglalkozásokon
történő részvételt, a követelmények teljesítését, továbbá a hiányzást úgy kell tekinteni, mint ahogyan azt a
vonatkozó jogszabályok és iskolánk házirendje a kötelező tanórai foglalkozásokra vonatkozólag előírja. A
kérvényező kötelessége, hogy amennyiben a keretbe foglalt feltételek, vagy az iskolán kívül szervezett edzések
hetirendje ezen kérelem pozitív elbírálását követően a tanuló személyét érintően módosulnak, arról öt
munkanapon belül iskolánkat tájékoztatja.
Kérelmező szülő/gondviselő aláírása:

_________________________________________

Kelt: ________________________________________________

IGAZOLÁS A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ÓRÁK ALÓLI FELMENTÉSHEZ
A 2020/2021. TANÉVRE
Tanuló neve:

_______________________________________________ osztálya: _____________

Születési helye, ideje: ____________________________________________________________________
Anyja neve:

____________________________________________________________________

Sportága:

____________________________________________________________________

Sportegyesületének neve és azonosító száma:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Az egyesület hivatalos címe: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tanuló edzéseinek helyszíne: ______________________________________________________________
Tanuló rendszeres edzéseinek időpontjai: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

a)

Az egyesület hivatalos képviselőjeként igazolom, hogy fent nevezett tanuló versenyszerűen

sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkezik vagy amatőr sportolói
sportszerződés alapján sportol. Az egyesület edzésein a feltüntetett időpontokban rendszeresen részt vesz.

b)

Az iskolai sportkör hivatalos képviselőjeként igazolom, hogy fent nevezett tanuló az iskolai

sportkörben legalább heti két óra sporttevékenységet folytat.
A megfelelő rész a betűjel („a”, vagy „b”) karikázásával jelölendő.
Az egyesület hivatalos képviselőjének neve: _____________________________________
Az egyesület hivatalos képviselőjének aláírása: _______________________________________

ph.

Igazolom, hogy gyermekem a feltüntetett időpontokban rendszeres sporttevékenységet folytat, továbbá
megfelel a jogszabályi feltételeknek:
Szülő aláírása: __________________________________________
Kelt: ____________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ez a nyomtatvány az iskola honlapjáról (www.szentgellert.hu) letölthető, megfelelően kitöltött és aláírt szülő
kérelemmel együtt nyújtható be.

