tárgy: szülői kérele

Tisztelt i téz

é yvezető úr!

Alulírott ____________________________________________ szülő eve szülő/go dviselő gyer eke
ta uló részére a

i de

apos test evelés órák közül heti két ta óra látogatása alóli fel e tését kére .

Ta uló eve:

__________________________________________________________

Ta uló születési helye és ideje:

__________________________________________________________

Tanuló lak í e irá yítószá

al: __________________________________________________________

Ta uló iskolája:

Sze t Gellért Katolikus Általá os Iskola és Gi

Ta uló osztálya:

______________

Kérel e

áziu , Gyo ae drőd

i doklása:

Az itt szereplő szülői kérést az i téz é yvezető írálja el. A pozitív el írálás feltételeké t a kérel et aláíró
tudo ásul veszi, hogy a kérele
e yújtásá ak időpo tjá a az itt eg evezett ta uló olya érvé yes
egyesületi tagsági igazolással re delkezik,
ely
egfelel az Nkt. 7. §
ekezdésé e
megfogalmazottaknak:
Az iskola a appali re dszerű iskolai oktatás a
legfelje heti óra

egszervezi a

i de

apos test evelést, a ely ől

a) iskolai sportkör e való sportolással,
verse yszerűe sporttevéke ységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal re delkező vagy a atőr
sportolói sportszerződés alapjá sportoló ta uló kérel e alapjá a ta évre érvé yes verse ye gedélye és a
sportszervezete által kiállított igazolás irtoká a a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
egyesület e legalá heti két óra sporttevéke ységet folytató ta uló kérel e alapjá – amennyiben
délutá szervezett test evelés órával ütközik – a félévre érvé yes, az egyesület által kiállított igazolással
váltható ki.
A fe ti igazolást az „IGAZOLÁS A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ÓRÁK ALÓLI FELMENTÉSHEZ” í ű yo tatvá yu k
hiá ytala kitöltésével és aláírásával lehet e yújta i: a yo tatvá yt ezzel a szülői kérele

el együtt szükséges

beadni.

A kérel ező tudo ásul veszi, hogy a két ta óra alóli fel e tés eseté
a
egjelölt
edzéseke /foglalkozásoko törté ő részvételt, a követel é yek teljesítését, tová á a hiá yzást úgy kell
teki te i, i t ahogya azt a vo atkozó jogsza ályok és iskolá k házire dje a kötelező ta órai
foglalkozásokra vo atkozólag előírja. A kérvé yező kötelessége, hogy a e yi e a keretbe foglalt
feltételek, vagy az iskolá kívül szervezett edzések hetire dje eze kérele pozitív el írálását követőe a
ta uló sze élyét éri tőe
ódosul ak, arról öt u ka apo elül iskolá kat tájékoztassa.
Kérel ező szülő/go dviselő aláírása:
Kelt:

……………………………………………………………………

IGAZOLÁS A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ÓRÁK ALÓLI FELMENTÉSHEZ
A 2018/2019. 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.

