
Tisztelt Szülők!                (7-8.  évf.) 

     

  A köznevelési törvény a minden évfolyamon kötelezővé teszi a heti öt testnevelés óra tartását. 

(CXC. tv. 27§. (11). A jogszabály lehetővé teszi, hogy a tanórák egy részét az iskola a délelőtti órarenden kívül, a 

délutáni órákban tartsa meg.  

Iskolánk munkarendje az idei tanítási évben négy testnevelési óra tartását teszi lehetővé az órarendbe illesztve, az 

ötödik testnevelési órán való részvételi kötelezettségének a tanuló egy órarenden kívüli testnevelési óra felvételével 

tehet eleget. Iskolánk törekszik arra, hogy különböző időpontok és sportágak felajánlásával könnyítse meg (és tegye 

vonzóvá) a tanulók számára a nem órarendi testnevelési foglalkozásokat. Felhívom figyelmét, hogy az alábbi 

nyilatkozatban választott tanórára a tanév végéig kötelező járni. 

A jogszabály ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a tanulók a kötelezően választható (+1) testnevelési órát 

meghatározott feltételek esetén kiváltsák. Ez a tanóra a jogszabály szerint „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 váltható ki.” (2011.CXC. tv. 27§. (11) c)). 

Ezúton kérem, hogy nyilatkozzék arról, gyermeke milyen módon kíván eleget tenni az ötödik 

testnevelés órát illető tanulmányi kötelezettségének! A nyilatkozatban két lehetőség közül választhat: vagy kitöltve 

és aláírva visszaküldi ezt a lapot, vagy a mellékelt Kiváltási kérelmet (igazolással együtt) juttatja el iskolánkba. 

 A nyilatkozat és kiváltási kérelem visszajuttatásának határideje 2020. szeptember 9. (Szerda) 

 Köszönöm szíves közreműködésüket!  

Porogi András 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NYILATKOZAT 

Tanuló neve:………………………………………………………..  osztálya: 

Aláírásommal nyilatkozom, hogy a 2020/21-es tanévben gyermekem a kötelezően választható 5. testnevelési 

sportfoglalkozáson vesz részt. A választott foglalkozás (kérem megjelölni) minden alkalommal 14.40-kor kezdődik. 

 

Időpont Foglalkozás jellege Vezető tanár X 

Hétfő Röplabda (lány versenysport) Szarvas Zsófia  

Kedd Kortárs tánc Mátrai Magdolna  

Kedd Sportjáték Szász András  

Csütörtök Röplabda (0.óra) 
Ravasz-Gergely 

Mariann 
 

Csütörtök Sportjáték Szász András  

Péntek Röplabda (fiú versenysport) Lőrincz Milán  

Csütörtök 

Péntek 
Gyógytestnevelés Lukács Olga  

 

Budapest, 2020. szeptember  1.             …………………………………………                                                         

 Szülő aláírása 



Kiváltási kérelem 

 

Kérjük, hogy ………………….…………………………………………………………………….(tanuló neve)………..(osztálya) a 2011.CXC. 

törvény 27§ (11) értelmében az alábbi Igazolással igazolt sporttevékenységével a 2020/21-es tanévben kiválthassa a 

nem órarendi testnevelési óráját. 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

…………………………………………………………    ……………………………………………. 

  tanuló aláírása       szülő aláírása 

 

 

 

IGAZOLÁS 

 

 

Igazolom, hogy ………………………………………………………………………………….. (név) az általam vezetett 

sportegyesület/sportszervezet keretében a 2011.CXC. törvény 27§. (11) c pontjában megfogalmazott rendszeres 

sporttevékenységet folytat. 

 

Egyesület, szervezet neve: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Címe:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vezetőjének neve: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nevezett tanuló sportága: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Mióta folytatja a szervezet keretei között a sporttevékenységet: ……………………………………. 

 

Heti hány edzésen, sportfoglalkozáson vesz részt rendszeresen: ………………………………………  

 

 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

    pecsét         …………………………………………………. 

       sportegyesület/szervezet vezetőjének aláírása 

 

 


