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Tárgy: Kérelem heti két testnevelésóra alóli felmentéshez a 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló CXC törvény 

27.§ (11) alapján 

 

Tisztelt Igazgató Asszony! 

 

Alulírott …………………………...…………………………………………………………..(név) 

……………………………………………………………………………… (cím) alatti lakos, szülő/törvényes 

képviselő kérem, hogy  ………..……………………………………... nevű, ………… osztályba járó gyermekemet a 

2022/2023-as tanévben heti kettő (délutáni időszakban szervezett) testnevelésóra látogatása alól felmenteni 

szíveskedjék. Érintett évfolyamok: 4-8. évfolyamok. 

 

Az érintett testnevelésórák és az esetleges egyes délutáni foglalkozások közötti időszakra gyermekem 

felügyeletéről gondoskodom. (pl. napközibe iratom) 

 

A kérelem jogcíme (a megfelelő betű bekarikázandó!) 

 

Fent nevezett gyermekem: 

A) az iskolai sportkör keretében a birkózás foglalkozáson vesz részt heti 2 órában (egy alkalom 

dupla óra).  Erről nem kell aláírt igazolás, a sportkörre kell jelentkeznie a tanár úrnál, és a 

foglalkozásokon rendszeresen részt venni.  

B) az iskolai sportkör keretében a sor- és váltóverseny foglalkozáson vesz részt heti 2x1 órában.  

Erről nem kell aláírt igazolás, a sportkörre kell jelentkeznie a tanárnőnél, és a foglalkozásokon 

rendszeresen részt venni.  

C) iskolai heti 2 órás gyógytestnevelésben részesül. (A beiratkozáskor ad igazolást a 

gyógytestnevelő. 

D) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező sportoló, 

aki a sportszervezet által szervezett rendszeres edzésre jár. 

E) amatőr sportolói szerződés alapján sportoló, aki a sportszervezet által szervezett rendszeres 

edzésre (nem hétvégén) jár. 

F) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján fél 

évre*/egy évre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki. (*Fél évre szóló 

igazolás esetén annak letelte után az új igazolást ismét beszerzem és további felhívás nélkül a 

testnevelőnek leadom.) 

A kérelem igazolására mellékelem a jogcímnek megfelelő egyesületi/sportszervezeti igazolást a Zuglói Hajós 

Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által közzétett formanyomtatványon vagy az 

ugyanazokkal az adatokkal kiadott sportegyesületi igazoláson, melyeket a sportegyesület hivatalos képviselője 

állított ki.  

 

Szülői (gondviselői) felelősségemből adódóan vállalom, hogy amennyiben gyermekem egyesületi tagsága és 

edzéseken való részvétele megszűnik, arról az iskolát köteles vagyok tájékoztatni.  

A fentiek elmulasztása tanórákról való igazolatlan távolmaradás következményeit vonja maga után. 

 

Budapest, 2022. …………      

…………………………………… 

         szülő/gondviselő 

 

A kérelmet a hozzá tartozó igazolással együtt (C, D, E, F esetén) tanulónként 4-8. évfolyamig a délelőtti 

testnevelőknek kérjük leadni legkésőbb 2022. szeptember 9-ig.  

A kérelem beérkezéséig a tanulónak a délutáni testnevelésórán részt kell vennie vagy ideiglenes szülői igazolást 

kell leadnia a testnevelőnek, hogy az igazolás beszerzése folyamatban van. 

 

Melléklet: sportegyesületi igazolás 
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EGYESÜLETI IGAZOLÁS 

A HETI KÉT TESTNEVELÉSÓRA ALÓLI FELMENTÉSHEZ  

A 2022/23-AS TANÉVRE 

(a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,  

1142 Budapest, Ungvár u. 36. által közzétett formanyomtatvány) 

 

Tanuló neve:                                                                                            osztálya: 

Születési helye, ideje: 

Anyja neve: 

Sportegyesületének neve: 

Sportága: 

Egyesület működésének címe: 

(edzések helyszíne) 

 

A tanuló edzéseinek időpontjai: 

 

Az edző neve és elérhetősége: 

 

Igazolom, hogy fent nevezett, a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általá-

nos Iskola tanulója (Kérjük a megfelelő betűt bekarikázni.) 

 

a) az egyesület igazolt versenyzője, versenyszerűen sporttevékenységet folytat. A feltüntetett 

időpontokban edzésre jár, és a versenyeken részt vesz. 

b) amatőr sportolói szerződés alapján sportoló, aki a sportszervezet által szervezett 

rendszeres edzésre (nem hétvégén) jár. 

c) az egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytat, fél évre érvényes, az 

egyesület által kiállított igazolással rendelkezik 

d) min. heti 2 órában gyógytestnevelésben részesül.  

 
Tudomásul veszem, hogy az iskola a tanuló edzésen való jelenlétét ellenőrizheti.  

A tanuló igazolatlan hiányzásairól az iskolát haladéktalanul tájékoztatom.  
 

Dátum: 2022. szeptember …… 

p.h.  …………………………………… 

az egyesület képviselője 


