
GYÖRGYI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

8220 Balatonalmádi Bajcsy-Zsilinszky Endre út 30. 

TEL: IRODÁK: 30/811-5324; 30/811-5372  

E-MAIL: iskola@gorgyiiskola.hu                                                                                                                                                                                  

WEB: www.gyorgyiiskola.hu                                       Ikt. sz.: ……………………… 
 
Tisztelt Szülő! 

A Köznevelési Törvény értelmében a mindennapos testnevelés 4-5. órája teljesíthető külső 

sportegyesületekben történő sportolással. „A 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.” 

Az említett 4-5. iskolai testnevelés óra alóli mentességet a tanuló sportegyesülete által félévre 

érvényes kiállított igazolással kérheti. 

Amennyiben gyermeke a 1. félévben külső sportegyesületben kívánja teljesíteni a mindennapos 

testnevelés 4-5. tanóráját, kérjük, hogy az alábbi kérelmet 2019. szeptember 13-ig juttassa vissza az 

iskolába. 

 

Tárgy: Kérelem 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Kérem, hogy ………………………………………………………. nevű, ……… osztályos 

gyermekemet a Knt. és az EMMI rendelet által előírt, illetve szabályozott mindennapos 

testnevelés többletórájáról szíveskedjék felmenteni a 2019/2020-as tanév 1.  félévére. 

Indoklás: (Egyesület tölti ki) 

Alulírott igazolom, hogy a ……………………………………………………. nevű, ………  

osztályos tanuló heti …………….. (………………………………………………… napokon) 

…………………………………………………………. edzésen, sportfoglalkozáson vesz 

részt a ……………………………………………………………………….. (edzés helye) a 

……………………………………………………………………………………. csapatában. 

……………………………………………. 

edző/ egyesület, szakosztály vezető 

P.H 

Abban az esetben, ha a tanuló abbahagyja a tanév ideje alatt a sportot, ezt az 

egyesület/szakosztály vezetője 15 napon belül a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános 

Iskola, 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 30. részére írásban, illetve a 06-30/811-5372 

telefonszámon jelzi. Csak edzővel aláíratott, egyesületi pecséttel ellátott igazolást fogadunk 

el. Félévkor új kérelem leadása kötelező! 

Tisztelettel: 

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

                           Szülő                                                                             gyermek 

               (olvashatóan és aláírva) 

 

 

 

Balatonalmádi, 2019. szeptember…. 

http://www.gyorgyiiskola.hu/
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