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Tájékoztató a 16 óráig tartó iskolai foglalkozások látogatása alóli
felmentési kérelem beadásának módjáról
Tisztelt Szülők!
2013. szeptember 1-jén lépett életbe a nemzeti köznevelésről szóló törvény azon része, mely
szerint:
„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. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező
és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon és
szakmai gyakorlatokon.”
Ezek a szabályok az intézmény minden évfolyamára vonatkoznak!
Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra, hogy szülői kérelemre az igazgató felmentést adjon
a 16 óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Az indoklás bármi lehet, például, ha
valamelyik szülő vagy nagyszülő otthon van, és foglalkozik a gyerekkel. De felmentés kérhető
akkor is, ha a gyermeknek rendszeres délutáni elfoglaltsága van (pl. sportol). Az indoklás nem
kötelező. Arra vonatkozóan sincs szabály, hogy a felmentés egyes napokra vagy egész hétre
vonatkozik-e, tehát többféle megoldás lehetséges.
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, így az érintett tanulók csak az adott szakkörön, korrepetáláson stb. vesznek
részt. Tanítási órák után a gyermek felügyelet igénybevétele nélkül nem tartózkodhat az
iskolában!
Napközis foglalkozást választó tanulóknak nincs teendőjük, tanulószoba a honlapról letölthető
kérelem benyújtásával igényelhető!
A 16 óráig tartó foglalkozások alóli teljes, illetve részleges mentesítéshez szükséges szülői
kérelem a honlapunkról letölthető, valamint az intézmény titkárságán kérhető. A kitöltött
kérelmet az iskola igazgatójának kell címezni.
Kérem Önöket, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében felmentési kérelmüket időben
adják le az iskolában, mivel engedélyező igazgatói határozat hiányában a tanuló délutáni
egyéb foglalkozáson történő részvétele már az első tanítási naptól kötelező! Kérem azt is, hogy
döntésük lehetőleg egész tanévre szóljon, hiszen az iskolai élet (teremrend, ékeztetés stb.)
szervezése nehézkessé válik, ha folyamatosan változnak a csoportok létszámai!
A 2022/23-es tanév zökkenőmentes indítása érdekében számítok segítő együttműködésükre!
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