
Kérelem a délutáni foglalkozások alóli felmentéshez 
 
 
Alulírott …………..………………………..........  szülő/ gondviselő kérelmezem, hogy gyermekemet: 
………………………………….……..,   …….  osztályos tanulót mentse fel a kötelező 16 óráig tartó délutáni 
foglalkozások, (iskolai benntartózkodás) alól a 2018/2019 tanévre. Kérelmező 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 egyéb órák 
befejezése utáni délutáni foglalkozások egészére vonatkozik a teljes tanévben. 
 

 (A megfelelő sor megfelelő oszlopát jelölje X-szel, vagy az időpont beírásával) 

 

Kérésem oka: 
(a megfelelő helyre tegyen X-et) 
 

 Gyermekem délutánonként olyan különórákon, edzéseken vesz részt, melyeket 16 óra után nem tudunk 
megszervezni számára. 
 

 Szeretném, ha gyermekem már a délutánt a családjával tölthetné, a róla való gondoskodást, a másnapi tanórákra 
való felkészülést meg tudjuk szervezni. 
 

 Egyéb:  
 

 
 
Törvényi rendelkezés: (Idézet a Köznevelési törvényből) 

„ Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a 
foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az 
intézményben - gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. ”  

„Az iskolában - kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik - az 
igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti - az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól .” 
 

 

Budapest, …………………….    ………………………………………………. 

        szülő/gondviselő/ aláírása 

 

HÉTFŐ □    Kérem a délutáni (szabadidő/ 
tanulószobai) foglalkozás alól 

felmenteni.  

Kérem a délutáni (szabadidő/ tanulószobai)  

foglalkozás alól   ………. órától felmenteni. 

KEDD □    Kérem a délutáni (szabadidő/ 
tanulószobai) foglalkozás alól 

felmenteni. 

Kérem a délutáni (szabadidő/ tanulószobai)  

foglalkozás alól   ………. órától felmenteni. 

SZERDA □     Kérem a délutáni (szabadidő/ 
tanulószobai) foglalkozás alól 

felmenteni. 

Kérem a délutáni (szabadidő/ tanulószobai)  

foglalkozás alól   ………. órától felmenteni. 

CSÜTÖRTÖK □     Kérem a délutáni (szabadidő/ 
tanulószobai) foglalkozás alól 

felmenteni. 

Kérem a délutáni (szabadidő/ tanulószobai)  

foglalkozás alól   ………. órától felmenteni. 

PÉNTEK □     Kérem a délutáni (szabadidő/ 
tanulószobai) foglalkozás alól 

felmenteni. 

Kérem a délutáni (szabadidő/ tanulószobai)  

foglalkozás alól   ………. órától felmenteni. 

   



 

 

Az intézményvezető döntése: 

 

Határozat 
 

 
A szülő kérelmére a fenti időpontokban az eltávozást  
 
engedélyezem nem engedélyezem feltétellel engedélyezem 
  
A tanuló előző évi tanulmányi előmenetele indokolja. 
A tanuló tanulmányi előmenetele negyedévente felülvizsgálatra kerül. 
Amennyiben a tanuló tanulmányi előmenetele indokolttá teszi, hogy felkészülése az iskolában történjen, az engedély visszavonható. Erről a szülő 
értesítést kap. 
 
 
 

 
Budapest, ………………… ------------------------------------------------------ 
  intézményvezető 
 
 
 


