Mindennapos testnevelés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is
bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést.
Ennek értelmében az 1-8. évfolyamon tanuló diákoknak heti öt testnevelés
órán kell részt venniük kötelező jelleggel.
A plusz két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben
megfelel az alábbiakban ismertetett törvényi szabályozásnak:
27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol
közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 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)72 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 felmentéshez beadandó papírok:
- A szülői kérvény, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát, sportágát és
egyesületét,
- az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolása.
A felmentésről hivatalos határozat születik.

Kazincbarcikai Pollack Mihály
Általános Iskola
3700 Kazincbarcika,
Pollack Mihály út 29.
Kondorné Sztojka Ágnes
intézményvezető részére

Tárgy: Kérelem heti két testnevelés óra alóli
felmentéshez

Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Alulírott, _______________________________________ (szülő, gondviselő), azzal a
kéréssel fordulok Önhöz, hogy _______________________________________ nevű,
_________________________________________________

Tagiskola _____________

osztályába járó gyermekemet, a 2018/2019-es tanévben

heti kettő testnevelés óra

látogatása alól felmenteni szíveskedjék!
A tanítási órák időpontjában gyermekem felügyeletéről gondoskodom.
A kérelem jogcíme:
Gyermekem

_______________________________________________________egyesületi

tagként sportszervezet keretei között ____________________________________ sportágban,
szervezett edzéseken vesz részt:
a) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkezik
b) amatőr sportszerződés alapján sportol.
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
A kérelemhez mellékelem a jogcímnek megfelelő egyesületi igazolást.
Kazincbarcika, 2018. …………………
___________________________________
szülő/gondviselő aláírása

IGAZOLÁS
heti két testnevelés óra alóli felmentési kérelemhez

Tanuló neve: ____________________________________________
Osztálya:

_________

Születési helye, ideje: _____________________________________________________
Anyja neve: ______________________________________________
Sportága: ________________________________________________
Sportegyesületének neve: __________________________________________________
Versenyengedélyének száma: ________________________________
Egyesület működésének címe (edzések helyszíne): ______________________________
Tanuló edzéseinek időpontjai:
_______________________________________________________________________
Edző neve és elérhetősége:
_______________________________________________________________________

Igazolom, hogy fent nevezett, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola tanulója a
2018/2019-es tanévben az egyesület edzésein a feltüntetett időpontokban rendszeresen részt
vesz. Amennyiben a tanév során ebben változás történik az iskolát azonnal írásban értesítem,
a mindennapos testnevelés érdekében.

A tanuló hiányzásait folyamatosan figyelemmel

kísérem, s a tanuló igazolatlan hiányzásáról 3 napon belül értesítem az iskolát. Félévkor és év
végén a hiányzásokról összesítést küldök az iskolának.

ph.

_________________________________________
az egyesület vezetőjének vagy edzőjének aláírása

