Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatok egyikét töltse ki amennyiben szeretné kérvényezni gyermeke
felmentését!

1. nyilatkozat
Tisztelt Szülő!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2011.évi CXC. törvény 46. §(1) a pontja értelmében az általános
iskolás gyermek 16.00. óráig vesznek részt a szervezett iskolai foglalkozásokon. Iskolánk többek között
az alábbi foglalkozásokat biztosítja a tanulók számára: szakkörök, tehetséggondozás, korrepetálások,
felzárkóztatások, DSE foglalkozások, délutáni tanulási idő, szolfézs-és hangszeres órák, néptánc stb. A
foglalkozásokon való részvétel alól felmentést indokolt esetben a szülő írásbeli kérelmére az
intézményvezető adhat egy tanévre. Az intézményvezető fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló
tanulmányi eredményének romlása esetén az engedélyt felülvizsgálja.
KÉRELEM AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA FOGLALKOZÁSAIN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSHEZ
Alulírott ………………………………………... nyilatkozom, hogy …………………………………………………………..nevű
……………… osztályos gyermekem részére felmentést kérek a tanórák utáni, 16.00. óráig tartó iskolai
foglalkozásokon való részvétel alól. Gyermekem az iskolából minden nap tanítás, illetve ebéd után el
fog távozni. A felmentés kérvényezésének indoklása:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tudomásul veszem , hogy az esetleges felmentést az intézményvezető visszavonhatja, amennyiben
gyermekem fejlődése ezt indokolja, illetve azt hogy a felmentésbe nem tartozik bele a gyermekem
fejlődése érdekében szervezett korrepetálás.
Dátum:__________________________
…………………………………………………..
szülő aláírása
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. nyilatkozat

Tisztelt Szülő!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2011.évi CXC. törvény 46. §(1) a pontja értelmében az általános
iskolás gyermek 16.00. óráig vesznek részt a szervezett iskolai foglalkozásokon. Iskolánk többek között
az alábbi foglalkozásokat biztosítja a tanulók számára: szakkörök, tehetséggondozás, korrepetálások,
felzárkóztatások, DSE foglalkozások, délutáni tanulási idő, szolfézs-és hangszeres órák, néptánc stb. A
foglalkozásokon való részvétel alól felmentést indokolt esetben a szülő írásbeli kérelmére az
intézményvezető adhat egy tanévre. Az intézményvezető fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló
tanulmányi eredményének romlása esetén az engedélyt felülvizsgálja.
KÉRELEM AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA FOGLALKOZÁSAIN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSHEZ
Alulírott ………………………………………... nyilatkozom, hogy …………………………………………………………..nevű
……………… osztályos gyermekem részére részleges felmentést kérek a tanórák utáni, 16.00. óráig tartó
iskolai foglalkozásokon való részvétel alól. Gyermekem az iskolából az alábbi napokon és időpontokban
fog eltávozni:
__________________________________________________________________________________
A felmentés kérvényezésének indoklása:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tudomásul veszem, hogy az esetleges felmentést az intézményvezető visszavonhatja, amennyiben
gyermekem fejlődése ezt indokolja, illetve azt, hogy a felmentésbe nem tartozik bele a gyermekem
fejlődése érdekében szervezett korrepetálás.
Dátum:__________________________
…………………………………………………..
szülő aláírása

