
 Pál Apostol Katolikus 

 Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

FELMENTÉSI KÉRELEM MINDENNAPOS TESTNEVELÉSÓRA ALÓL 

Tanuló neve: ___________________________________________________________  

Születési helye, ideje: ____________________________________________________  

Anyja neve:  ___________________________________________________________  

Sportegyesületének neve: _________________________________________________  

Sportága:  _____________________________________________________________  

Sportigazolványának száma /c) pont esetében kitöltendő: ________________________  

Edzések helyszíne:  ______________________________________________________  

Edzések időpontja és időtartama: ___________________________________________  

______________________________________________________________________  

Edző neve:  ____________________________________________________________  

Edző telefonszáma:  _____________________________________________________  

Kérem, válassza és töltse ki, hogy az Ön sportolója/gyermeke milyen indok alapján kéri a 

mindennapos testnevelés alól a felmentését. 

A törvény: 2011. évi CXC. Törvény 27.§ / 11. a-d. 

(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben 

közismereti oktatás folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai 

elméleti oktatás folyik, megszervezi a mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra 

keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltésgterületi oktatással, (iskolára vonatkozik) 

b) iskolai sportkörökben való sportolással, (ha ezt választja, az iskola tölti ki) 

1. Sportág:  ................................................................................................................. 

2. Edzés időpontja:  .................................................................................................... 

3. Testnevelő aláírása: ............................................................................................... 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedéllyel ÉS a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei 

között szervezett edzéssel, (ha ezt választja, kérjük, 2db csatolmányt mellékeljen!) 

  



 Pál Apostol Katolikus 

 Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

CSATOLMÁNYOK: 

1. Igazolt, egyesületi tagság (versenyigazolvány) VAGY amatőr sportolói sportszerződés 

2. ÉS a tanévre érvényes versenyengedélye (sportorvosi igazolás) 

 

 sportszervezet által kiállított igazolás (ezen felmentési kérelem kitöltése annak minősül, 

egyéb nem kell) 

(Tűzze ide a sportolóra vonatkozó igazolásokat!) 

1. 2. 

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - 

amennyiben délután szervezett testnevelésórával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület 

által kiállított igazolással váltható ki 

 Mindennapos testnevelés órájának időpontja:  ....................................................... 

Igazolom, hogy a fent nevezett  ............................................................ gyermek a feltüntetett 

időpontokban rendszeres sporttevékenységet folytat. Ezért kérem, hogy a mindennapos 

testnevelés óra alól felementi szíveskedjék. 

A sportolói átigazolás, tagságának megszűntetését, sporttevékenységének befejeződését, edzés 

időpontjának változását /d) pont/ haladéktalanul közölnie kell! 

Dátum: Edző aláírása: 

  __________________________  

 p.h. Szülő aláírása: 

   __________________________  


