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Kérelem 
A mindennapos testnevelés legfeljebb heti két órájának kiváltására 

a 2021/2022. tanévre 

I. Kérelem 

 
A kérelmező (gondviselő) neve: ................................................................................................ 

A kérelemben érintett tanuló neve és osztálya: .......................................................................... 
A kiváltási kérelem hivatkozási alapja (a megfelelő aláhúzandó): 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11)b pontja:  

(iskolai sportkörben való sportolással) 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11)c pontja:  

(versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói 

sportszerződés alapján sportoló tanuló a tanévre érvényes versenyengedélye /hiteles másolata csatolandó/ és a 

sportszervezete által /jelen kérelemben/ kiállított igazolás birtokában) 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11)d pontja:  

 (egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló – amennyiben délután szervezett testnevelés 

órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által /jelen kérelemben/ kiállított igazolással) 

A gyakorolt sportág vagy tevékenység: ....................................................................................... 

A (sport)tevékenységet biztosító egyesület neve: ........................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

A heti edzések száma: .................................................................................................................. 

A heti edzések időpontja: ............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

A heti edzések együttes időtartama: ............................................................................................ 

A csatolt mellékletek száma: ....................................................................................................... 

Dátum: 
 a kérelmező aláírása 

 

II. Egyesületi igazolás 

 
A (sport)tevékenységgel kapcsolatos adatokat igazolom. 

Dátum: 

 
 az egyesület hivatalos képviselőjének aláírása és pecsétje 

 

III. Javaslat a kérelem elbírálására 

 
A kiváltási kérelmet támogatom/nem támogatom (a megfelelőrész aláhúzandó) 
Dátum: 

A támogatás mellőzése esetén ennek rövid indoklása: 

 
 a testnevelő tanár aláírása 

IV. Határozat 

 
A kérelem érkezésének/iktatásának ideje: 

A kiváltást jóváhagyom a mai naptól/elutasítom (a megfelelőrész aláhúzandó) 
Dátum: 

A kiváltási kérelem elutasítása esetén ennek rövid indoklása és figyelemfelhívás jogorvoslatra: 

 

 

Tájékoztatom, hogy kérelmét elutasító döntésem ellen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

37. § (2) pontja szerint eljárást indíthat. 
 

 

 az igazgató aláírása és pecsétje 

 


