Tájékoztató a mindennapos testneveléssel kapcsolatban
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdése értelmében:
Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is
folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos
testnevelést legalább napi egy testnevelésóra 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) sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján –
amennyiben délután szervezett testnevelésórával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által
kiállított igazolással váltható ki.

A 27.§ (11) bekezdés c) és d) pontja alapján benyújtott kérelemnek a következőket kell
tartalmaznia:
•
•

A tájékoztató hátoldalán található adatlap (pontosan kitöltve).
Szövetségi regisztrációs kártya / egyesületi regisztrációs kártya / versenyengedély másolata.

A kérelem a következő kritériumok teljesülése esetén tekinthető elfogadhatónak:
•
•
•
•

A tanuló aktív tagsággal rendelkezik valamely bejegyzett sportszervezetnél (ennek tényét az iskola
ellenőrizheti).
A tanuló legalább heti 2 x 1 órában aktívan sportol.
A tanuló regisztrációs kártyával / versenyengedéllyel rendelkezik, erről a fénymásolatot csatolja a
kérelemhez.
A szülő tudomásul veszi, hogy írásbeli tájékoztatási kötelezettsége van az iskola felé, ha a tanuló
sportszervezeti tagsága szünetel vagy megszűnik.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy alkalmi, heti, havi vagy éves bérleteket (például fitnesz-, kondi-, úszóbérlet)
nem fogadunk el.

Az igazolás benyújtásának határideje: 2022. szeptember 16.

Budapest, 2022. augusztus 29.
Az iskola vezetősége

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium
1165 Budapest, Táncsics u. 7-9.

KÉRELEM
FELMENTÉS HETI KÉT TESTNEVELÉSÓRA ALÓL
Kérjük, hogy a kérelmet nyomtatott nagybetűvel töltsék ki!
Tanuló neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sportága: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sportegyesületének neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Egyesület működésének címe (edzések helyszíne): ……………………………………………………………………………………….
Tanuló edzéseinek pontos időpontjai: ……………………………………………………………………………………………………………
Edző neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Edző telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Edző e-mail-címe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Igazolom, hogy fent nevezett tanuló az egyesület edzésein a feltüntetett időpontokban (legalább heti két
alkalommal) rendszeresen részt vesz.

ph.

…………………………………………………………………………
edző aláírása

Igazolom, hogy fent nevezett gyermekem a feltüntetett időpontokban rendszeres sporttevékenységet
folytat, ezért kérem, hogy az iskolai mindennapos testnevelés plusz két órája alól felmenteni szíveskedjék.
Egyúttal vállalom, hogy amennyiben gyermekem iskolán kívüli sporttevékenységében változás történik, arról
2 héten belül tájékoztatom az intézményt.
Szülő aláírása: ………………………………………………………………
Dátum: ……………………………………………………………

Az alábbi részt a testnevelő tölti ki!
A kérelmet:
Támogatom

Nem támogatom
……………………………………………………………………
testnevelő aláírása

