Szent László Katolikus Általános Iskola
9600 Sárvár, Dózsa György u. 28.
Pf.: 60

/Fax: 95/520 – 055

E-mail: iroda@szlki.hu

IGAZOLÁS-FELMENTÉS HETI KÉT TESTNEVELÉS ÓRA ALÓL
Tanuló neve:

osztálya:

Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Sportegyesületének neve:
Sportága:
Egyesület működésének címe (edzések helyszíne):
Tanuló edzéseinek időpontjai:
Edző neve és elérhetőségei:

Hivatalosan igazolom, hogy fent nevezett, a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskolában
(OM 036 604) tanuló diák az egyesület edzésein a feltüntetett időpontokban rendszeresen részt
vesz, rendelkezik a 20…..…/20…..… tanévre érvényes versenyengedéllyel.

ph.

.....................................................................
Edző aláírása

Igazolom, hogy gyermekem a feltüntetett időpontokban rendszeres sporttevékenységet folytat,
ezért kérem, hogy az iskolai mindennapos testnevelés 2 órája alól ebben a tanévben felmenteni
szíveskedjék.
Dátum: ........................................................................................

Szülő aláírása: ..........................................................................
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2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1
22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások
27. § (1) Az iskolában a nevelés-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali
oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb
foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és csoportos foglalkozások
keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban: nappali rendszerű iskolai
oktatás).
…
(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.

