A tanuló neve:
Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium
Intézményvezetőjének

Osztálya
Kérelem heti 2 testnevelés óra
látogatása alóli mentesítésre

Tisztelt Intézményvezető!
Alulírott _____________________________________________szülő a nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ (11) bekezdésének ismeretében bejelentem, hogy gyermekem sportegyesületben vagy amatőr sportolói szerződés alapján sportol, melyről a versenyengedély
fénymásolatát és a sportszervezet igazolását mellékelem.
Ezek alapján kérem, hogy a heti 5 testnevelés órából 2 órát a sportszervezet keretei között teljesített sporttevékenységgel kiválthasson.
Kecskemét, 20_______________________

szülő aláírása

– engedélyezem
– nem engedélyezem, mert ________________________________________________
Kecskemét, 20_______________________

intézményvezető

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
27.§ (11) 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) 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.
Saját iskolai sportkörünkben történő sportolás esetén a szaktanár állítja össze azok listáját,
akik mentesülnek a két testnevelés óra alól.
Külső egyesületben versenyszerűen sportoló diák esetén a szülőnek kell a fenti kérelmet benyújtania és csatolni
 a versenyengedély fénymásolatát és
 a sportszervezet igazolását.
A kérelmeket le kell adni az iskolatitkári irodában. A kérelmek alapján lista készül azokról,
akiknek nem kell részt vennie heti 2 testnevelés órán. Azt, hogy melyik óráról maradhat távol
a tanuló, az iskolavezetés határozza meg az órarend elkészítése után.
Amennyiben a tanuló nem vesz részt heti 2 óra edzésen, és erről tudomást szerzünk, a hiányzásnak megfelelő számú igazolatlan órát kell kapnia.

