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2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.

TÁJÉKOZTATÓ
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) bekezdés a)
pontja, valamint az 55. § (1) bekezdése rendelkezik a 16 óráig tartó iskolai foglalkozások
megszervezéséről, amelyek a 2013/2014-es tanévtől kezdődően kerülnek bevezetésre.
A törvény szerint a „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási
időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig
tartsanak”, és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”. A tizenhat
óráig kötelezően biztosítandó egyéb iskolai foglalkozások továbbra is lehetőséget adnak a
napközis, tanulószobás foglalkozások megtartására.
Ugyanakkor a törvény módot ad arra is, hogy a szülő kérelmére az iskola igazgatója saját hatásköre
alapján az érintett tanuló vonatkozásában a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól
felmentést adhasson. Ez a felmentési lehetőség az iskolaotthonos osztályok tanulói esetében
nem alkalmazható. A felmentés a heti délutáni foglalkozások egészére vonatkozik. Tehát azon
gyerekek esetében, akik csak egy-egy iskolai szakkörön, korrepetáláson, sportkörön, művészeti
órán stb… szeretnének részt venni, de más foglalkozáson nem, a szülő a hét egészére felmentést
kérhet, és amennyiben felmentést kapnak akkor az érintett tanulók csak az adott szakkörön,
korrepetáláson, stb… vesznek részt.
A felmentést engedélyező igazgatói határozat hiányában a tanuló részvétele kötelező a délutáni
16 óráig tartó foglalkozásokon. A tanítási órák után a gyermek felügyelet nélkül az iskolában
nem tartózkodhat.

KÉRELEM
Alulírott …………………………………………… gondviselő (lakcím:………………………………………. ) kérem, hogy
……………..……………………….………… nevű ……… osztályos (szül. idő: ……………………..) gyermekemet a
2013/2014-es tanévre a tanítási órák és egyéb foglalkozások (szakkör, korrepetálás, sportkör,
művészeti óra stb.…) befejezése után, a 16 óráig tartó foglalkozások alól a 2013/2014-es tanévre
mentse fel.
Indoklás: …………………………………………………………………………………………………
Kérelmező szülő/gondviselő kijelentem, hogy gyermekem iskolai távolmaradásának idejére
felügyeletéről én gondoskodom, és tudomásul veszem, hogy ezen időben mindennemű felelősség
engem terhel.
Tudomásul veszem, hogy a felmentés a tanítási és fent megnevezett egyéb órák befejezése utáni
heti délutáni foglalkozások egészére vonatkozik 2013. szeptember 2-tól 2014. június 13-ig.
Göd, 2013. szeptember 2.
…………………………………….
Szülő, gondviselő aláírása

