Leadási határidő:

szeptember 14. (január 20. II. félévtől)

IGAZOLÁS HETI KÉT TESTNEVELÉS ÓRA ALÓLI FELMENTÉSHEZ
Tanuló neve: ..................................................................................................... osztálya: ....................................
Sportága: ...............................................................................................................................................................
Sportegyesületének neve: .....................................................................................................................................
címe (edzések helyszíne): ...........................................................................................................................
Tanuló edzéseinek időpontjai: ..............................................................................................................................
Edző

neve:.........................................................................................................................................................
telefonszáma: ...........................................................................................................................................

Igazolom, hogy fent nevezett tanuló az egyesület edzésein rendszeresen részt vesz.
ph.
............................................................
edző aláírása, egyesületi pecsét

SZÜLŐI KÉRVÉNY
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermekem rendszeres sporttevékenységet folytat, ezért kérem, az iskolai
mindennapos testnevelés +2 órája alól felmenteni szíveskedjék az alábbi időpontokban:
(3. és 5. osztályban a kötelező úszás alól nem lehet felmentést kérni!)
Kérjük „X” jellel jelölni, hogy melyik óráról kéri a felmentést!

hétfő
A hét B hét

kedd
A hét B hét

szerda
A hét B hét

csütörtök
A hét B hét

péntek
A hét B hét

1. óra
6. óra
7. óra
Budapest, ................................................................

............................................................
szülő aláírása

HATÁROZAT
Fent nevezett tanulót a 2018-2019. tanévben a kért (max. heti 2) testnevelés óra látogatása alól felmentem.
Az órarendi egyeztetés az osztályfőnökkel történik. Jelen határozatban foglaltak ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül a Külső-Pesti Tankerületi Központnak címzett, de az iskola igazgatójához benyújtott fellebbezéssel
lehet élni.
INDOKLÁS
A döntést a Köznevelési Törvény 27.§-ának (11) bekezdésében foglaltak alapján a fenti egyesületi igazolás és a
szülő kérése szerint hoztam meg.
ZÁRADÉK
Az egyesületi edzésben való részvételt a szülő köteles havonta igazolni e-mailben (iskola@brassoiskola.hu) vagy
írásban a sportegyesület bejegyzésével. Bármilyen időpontváltozást azonnal kérjük írásban jelezni a titkárságon,
valamint a testnevelő tanárnak!
Budapest, ………..év ………hó ………..nap

Tasnádi András
igazgató

Határozatot kapja: 1.) Gondviselő; 2.) Irattár
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
(11)96 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) 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)97 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.

