
 

Tisztelt Szülők!  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 55. § 

(1) bekezdése alapján a 2013/2014-es tanévtől kezdődően bevezetésre kerültek a 16 óráig tartó iskolai foglalkozások. 

A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy – a szülő kérelmére – az iskola igazgatója a tanuló számára felmentést 

adjon a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól. A felmentést csak az osztály, vagy a tanuló számára nem kötelezően 

előírt foglalkozás (délutáni tanulószobai, illetve napközis foglalkozás) alól lehet kérni. A délutáni tanórán vagy egyéb 

kötelező foglalkozáson (egyéni fejlesztés, felvételi előkészítő stb.) a tanuló részvétele kötelező. A felmentést engedélyező 

igazgatói határozat hiányában a tanuló részvétele a délután 16 óráig tartó foglalkozásokon kötelező. 

Kérem Önöket, hogy a 2019. szeptember 2-től 6-ig (hétfő–péntek) terjedő, első tanítási hétre vonatkozóan az alsó 

táblázatban (VISSZAJELZÉS) szíveskedjenek megjelölni, hogy gyermeküket hány órakor engedjük haza az iskolából! 

Ezt a visszajelző ívet – gyermekük biztonsága érdekében – szeptember 2-án szíveskedjenek visszaküldeni az osztályfőnök 

kollégának! 

Kérem továbbá, hogy – gyermekük órarendjének, külső helyszín(ek)en zajló délutáni foglalkozásainak ismeretében 

– a középső táblázatban (KÉRELEM) jelöljék, hogy mely napokon, mely időpontoktól kérik gyermekük felmentését! 

Jelzem Önöknek, hogy a 7. óráról kikért tanulót – a napköziben folyó nyugodt munkavégzés érdekében – az iskolába 

később nem lehet visszahozni. Ezt a visszajelző ívet szeptember 6-án (pénteken) szíveskedjenek az osztályfőnök 

kollégának visszaküldeni! 

Székesfehérvár, 2019. augusztus 30.  Csák Lajos igazgató 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KÉRELEM 

Alulírott ____________________ (szülő/gondviselő) kérem, hogy ____________________ nevű gyermekemet 

(_____ osztály) a nem kötelezően előírt délutáni foglalkozások alól – az alábbiak szerint – szíveskedjen 

felmenteni! 

 Nem kérem gyermekem felmentését a 16 óráig tartó iskolai foglalkozások alól, gyermekem minden nap a 

napköziben / tanulószobán marad. 

 Kérem gyermekem felmentését a 16 óráig tartó iskolai foglalkozások alól az alábbi időpontoktól kezdődően 

(kérem, hogy az alábbi táblázatban az időpont beírásával jelölje, mikor engedjük el a gyermeket!): 

 

Kijelentem, hogy gyermekem iskolából történő távolmaradásának idejére a felügyeletéről gondoskodom: 

 _____________________ 

 szülő (gondviselő) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISSZAJELZÉS (az 1. hétről) 

Kérem, hogy gyermekemet (gyermek neve, osztálya: ______________________________, _____ osztály) 

szíveskedjenek hazaengedni! (Kérem, hogy a cellákba írja az órát és percet!) 

 

szeptember 2-án 
(hétfőn) 

szeptember 3-án 
(kedden) 

szeptember 4-én 
(szerdán) 

szeptember 5-én 
(csütörtökön) 

szeptember 6-án 
(pénteken) 

___ . ___ órakor ___ . ___ órakor ___ . ___ órakor ___ . ___ órakor ___ . ___ órakor 

 ____________________ 

 szülő (gondviselő) 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Időpont: 
(Pl.: tanórák után / 15.00 óra) 
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