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 kerültek 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.
Azon gyerekek részére, akik napközisek vagy tanulószobások, a hét meghatározott napjára/napjaira a szülő felmentést
kérhet. A felmentés ellenére is köteles részt venni azokon a délutáni eseti foglalkozásokon, amit az iskola elrendel
számára. (korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés) Ezen foglalkozások időpontjairól a pedagógus
időben értesíti a szülőt.
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.
Az iskola döntésével kapcsolatban adott esetben a szülő a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, egészen
pontosan a tankerületi igazgatóhoz fordulhat.
Lévai András ig.



KÉRELEM

Alulírott ........................................................... ……..gondviselő (lakcím: ……….……………………………………………………………….)
napközis/tanulószobai foglalkozást igényelek ……………………………………………………………..…………………………………. nevű
……… osztályos (szül. idő: ......................................) gyermekem részére.
Kérem, hogy gyermekemet a 2019/2020-as tanévre a napközis/tanulószobai foglalkozások alól az alábbi napon/napokon
felmenteni szíveskedjen. (Kérjük ×-szel jelölje!)

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

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 fent megjelölt napokra vonatkozik 2019. szeptember 2-től 2020. június 15-ig.
Budapest, _____________________________
_________________________________
Szülő, gondviselő aláírása

