Kérelem
(A kérelem kitöltve 2022. szeptember 2-ig adható le az iskola titkárságán.
A határidő után leadott kérelmeket már csak a tanév második félévére tudjuk figyelembe venni!)
Tisztelt Igazgató Úr/Nő!
Alulírott ……………………………………………. (szülő neve) azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekem
részére engedélyezze a 2022/23-as tanévben a mindennapos testnevelés miatti plusz két óra alóli mentességét, mivel
• sportegyesületben versenyszerűen vagy
• amatőr sportszerződés alapján (MEGFELELŐ RÉSZ ALÁHÚZANDÓ)
legalább heti két órában sportol.
A tanuló adatai: (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI!)
Név: ................................................................................................................................................................
Oktatási azonosító: .........................................................................................................................................
Osztály:...........................................................................................................................................................
Születési idő: ..................................................................................................................................................
Anyja neve:.....................................................................................................................................................
Kelt: Ócsa, 2022. ………………………..
szülő aláírása

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igazolás
Alulírott ………………………………………….…………………………………...… sportvezető/edző igazolom, hogy
………………….…………………………………………………………………………….………….……(diák neve) a
…………………………………………………………………………………………….………………………………...
sportegyesületben/sportkörben heti legalább két órában versenyszerűen, illetve amatőr szinten sportol.
Az igazolás alapján a sportegyesületnél/sportkörnél folytatott tevékenysége beszámítható a köznevelési törvény által
2012. szeptember 1-jétől bevezetett heti testnevelés órákba. Ha a tanuló tagsági viszonya megszűnik, akkor arról az
edző/sportvezető 5 munkanapon belül köteles értesíteni az intézményt.
Kelt: 2022. ………………………..

P.H.

aláírás

A beadott kérelmet elfogadom.

P.H.

Rózsa László
intézményvezető

A plusz két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel az alábbiakban ismertetett törvényi szabályozásnak:
Nkt. 27.§ (11): Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási
napokon, amelyeken közismereti 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) 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,
d) sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik
– a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki.

