PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM
Cím: Szombathely, Széchenyi u. 2. | Tel.: +36 94 333 700, +36 30/414-6202 | Email: gimnazium@szentnorbert.hu

DÉLUTÁNI TESTNEVELÉS
Tanuló neve:........................................................................................................................ osztálya: ...............
Születési helye, ideje: ........................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................

 A: Nincsen sportegyesületi igazolásom, részt veszek a délutáni testnevelés órákon, vagy kiránduláson/túrán.
 B: Orvosi felmentésem van a délutáni testnevelés órák alól.
 C: Egyesületnél regisztrált versenyző vagyok, rendszeresen sportolok. 

S Z Ü L Ő I K É R E L E M (csak a „C”-t választók töltik ki!!!)
a mindennapos testnevelésben érintett tanulók legfeljebb heti két testnevelés órájának kiváltására
Alulírott, ………………………………………………………. kérem, hogy gyermekem ……………………………………………………….. a
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium ……………. osztályos tanulója, a „mindennapos testnevelés” heti öt
testnevelés órájából legfeljebb heti két tanórát a 2011. évi CXC. Köznevelési törvény 27.§ 11. bekezdése adta
lehetőség értelmében felmentést kapjon az alábbiak alapján:
1.

Versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói
sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által
kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
2. Egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján, amennyiben délután szervezett
testnevelés órával ütközik, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.
Ennek igazolása a tanévre érvényes versenyengedéllyel és/illetve a sportszervezet által kiállított igazolással történik (lásd lent).
Szülői (gondviselői) felelősségemből adódóan vállalom, hogy amennyiben gyermekem egyesületi tagsága és edzéseken való
részvétele megszűnik, arról az iskolát köteles vagyok (8 munkanapon belül) tájékoztatni. Ennek elmulasztása a tanórákról való
igazolatlan távolmaradás következményeit vonja maga után.

SPORTEGYESÜLETI IGAZOLÁS

(csak a „C”-t választók töltik ki!!!)
a mindennapos testnevelésben érintett tanulók legfeljebb heti két testnevelés órájának kiváltására

Sportága: .........................................................................................................................................................................
Sportegyesületének neve: ..............................................................................................................................................
Egyesület működésének címe (edzések helyszíne): .......................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Edző neve és elérhetősége/ név: ......................................................................... telefonszám: +36/............................

Igazolom, hogy fent nevezett, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban tanuló diák az egyesület
edzésein rendszeresen részt vesz.
Ezen igazolás csak a sportegyesület hivatalos pecsétjével, és az egyesületi vezető/vezetőedző aláírásával ellátva
érvényes!
Szombathely, 20___. __________ ___.
_________________________________
aláírás
Aláírások:
Szombathely, 20___. __________ ___ .
_________________________
szülő (gondviselő)

P.H.

___________________________
tanuló
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