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Iktatószám:
KÉRELEM
Alulírott...........................................................(szülő/gondviselő neve), ......................................................(tanuló neve)
................... osztályos tanuló törvényes képviselője kérem, hogy a 2017-2018. tanévben gyermekemet heti kettő
testnevelés óra látogatása alól felmenteni szíveskedjék.
A tanítási órák időpontjában gyermekem felügyeletéről gondoskodom.
A kérelem jogcíme
Gyermekem egyesületi tagként sportszervezet keretei között szervezett edzéseken vesz részt:
a) versenyszerűen sporttevékenységet folytat,
b) amatőr sportszerződés alapján sportol,
c) iskolai sporttevékenységet folytat.
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
A kérelemhez mellékelem a jogcímnek megfelelő egyesületi igazolást:
a) a tanévre érvényes versenyengedély másolatát,
b) a sportszervezet által kiállított igazolást.
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
Tudomásul veszem, hogy a sportszervezet/egyesület keretei között végzett sporttevékenység tanév közbeni
megszűnéséről az iskolát haladéktalanul tájékoztatnom kell.
…………………….…….., 201... (év) .....................(hónap)

...........(nap)
……….......................................
szülő/gondviselő

A tanuló kérelemnek megfelelő felmentését
engedélyezem / nem engedélyezem.
Érd, 201………………….................................
..........................................
igazgató
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
27. § (11) bekezdés
Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon,
amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében,
amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi
oktatással,
b )iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűn 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,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés
órával ütközik – a félévre érvényes, azegyesület által kiállított igazolással váltható ki.

