A Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
mindennapos testnevelés alóli részleges felmentés eljárásrendje és
dokumentumai
Az eljárásrend 2017. április 19-én lép életbe

Köznevelési Törvény 27§ (11) bekezdése rendelkezik a mindennapos testnevelésről a
következő formában:

(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.
Intézményünkben minden évfolyamon a mindennapos testnevelés 4 testnevelés óra és 1
néptánc óra keretében van megoldva.
Ezekből a fenti törvény alapján szülői kérésre, a feltételeknek való megfelelés esetén
maximum két óra alól adható felmentés.
Ez a maxium két óra csak szélső, azaz első vagy utolsó óra lehet a folyamatos pedagógiai
felügyelet biztosítása érdekében. Ez alól csak kivételes esetben, egyedi elbírálás esetén adható
felmentés.

Ezzel kapcsolatban a következő iskolai teendők vannak:
Az osztályfőnökök a tanév utolsó szülői értekezletén előzetes felmérik, hogy a jövő

1.

tanévben várható kérelmeket
Az adott tanév első hetében az osztályfőnökhöz kell eljuttatni a kérelmeket. Az

2.

osztályfőnök a kérelmet csak akkor fogadhatja el, ha az hiánytalanul ki van töltve,
mellékelve van az egyesület igazolása, valamint a tanévre szóló versenyengedély.
Nyomatékosan felhívják a szülők figyelmét, hogy engedélyt a tanév első napjaiban
kell kérni.
3.

Az osztályfőnökök az iskolatitkárnak adják le az összegyűjtött kérelmeket.

4.

Szeptember 15-ig elkészülnek a határozatok.

5.

a felmentését tényét a felsős igazgatóhelyettes rögzíti az elektronikus naplóban és
ezzel egyidejűleg tájékoztatja a testnevelés tantárgyakat oktató pedagógusokat.
Az osztályfőnököknek a féléves és év végi bizonyítványosztás előtt be kell kérni az

6.

edzéslátogatási igazolásokat.
A tanügyes iskolatitkár folyamatosan és naprakészen vezeti vezeti a mellékelt

7.

nyilvántartó táblázatot
A rendszergazda elhelyezi a nyomtatványokat az iskola weboldalán, ahonnan a

8.

szülők le tudják tölteni, valamint a tanügyes iskolatitkár gondoskodik róla, hogy
mindig legyen a portán üres formanyomtatvány

mellékletek:


kérelem



igazolás



összesítő lap

Felmentési Kérelem
Alulírott Szülő, a Köznevelési Törvény 27.§ (11) c) pontja alapján kérem, hogy
………………………………………….nevű, …………osztályos gyermekemet a következő
testnevelés óra alól felmenteni szíveskedjék:………….nap,……..óra
………….nap, ………óra
Indok:
Gyermekem

az

……………………………………………………..egyesület

………………………………..

sportágban

leigazolt

versenyzője,

heti

…………….alkalommal………………időtartamban vesz részt rendszeresen az edzéseken.

Az igazolás formanyomtatványt az egyesület által aláírva és lepecsételve a kérelem
mellékleteként csatolom.
Tudomásul veszem, hogy az iskola felügyeleti okok miatt csak a szélső órák alól adhat
felmentést, ettől eltérő eset csak rendkívüli indokkal lehetséges.
Tudomásul veszem, hogy az iskolába félévkor és évvégén be kell mutatnom az egyesület által
kiállított igazolást az edzéslátogatásról.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem befejezi egyesületi sporttevékenységét, azt
8 napon belül be kell jelentenem írásban, és ettől kezdve a testnevelés foglalkozáson kötelező
részt vennie.

Budapest, 201………………………..

……………………………………………
szülő aláírás

Igazolás

Igazolom, hogy ………………………………………………………………. nevű sportoló,
aki született…………………………………, anyja neve…………………………………….
Sportegyesületünk/Sportszervezetünk/Egyesületünk

tagja,

aki

a

szervezet

edzésein/foglalkozásain hetente legalább két alkalommal részt vesz.
A Sportegyesületünk/Sportszervezetünk/Egyesületünk neve és székhelye:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Jelen igazolást a szülő kérésére, az iskolai testnevelés óra alóli felmentéshez adtam ki.
Vállalom,

hogy

félévente

igazolást

küldök

az

iskolának

a

tanuló

edzéslátogatásairól/foglalkozás ,próba látogatásairól.
Jelen igazolás kiadásával együtt csatolom a tanévre érvényes versenyengedély hiteles, az
egyesület által aláírt és lepecsételt másolatát.

Budapest, 201……………………………

PH

……………………………………
edző

……………………………………….
elnök/vezető

Összesítő, nyilvántartó lap
a mindennapos testnevelés heti maximum két órájának felmentéséről
tanév:………/…………….
( a felmentés végét csak akkor kell kitölteni, ha a tanév vége előtt szűnik meg)

sorsz.
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dátum
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felm. vége

