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Tisztelt Szülők!
A 2011. évi CXC. Köznevelési Törvény értelmében 2013. szeptember 1-jétől délután 16 óráig a benntartózkodás kötelező a tanulók
számára.
Az iskolában folyó délutáni elfoglaltságok (szakkör, korrepetálás, sportfoglalkozás, zene, hittan…) pontos idejéről és a
pótjelentkezések lehetőségéről az első héten tájékoztatjuk Önöket. A napközis és tanulószobai foglalkozások természetesen már az
első naptól működnek. Ügyeletet reggel ½ 7-től, illetve délután 17 óráig biztosítunk a tanulóink részére.
A szülő kérheti, hogy gyermekét a kötelező benntartózkodás alól mentesítsük a tanítási órák után, az alábbi kérvény kitöltésével.
Ködmen Attila
igazgató
KÉRELEM
Tárgy: kötelező bent tartózkodás idejének módosítása
Tisztelt Igazgató Úr!
Alulírott ……………………………………….……..……… (szülő/gondviselő neve), azzal a kéréssel fordulok Önhöz,
hogy ………………………………………………………. nevű, ……… osztályos gyermekemet a 1600 óráig tartó iskolai
bent tartózkodás alól az alábbi távozási időpontok engedélyezésével felmenteni szíveskedjék. Gyermekem felügyeletéről
a 16 óráig terjedő időszakban gondoskodom.
A távozás kérelmezett időpontja (a megfelelő időpontot a megfelelő nap sorában karikázással jelölje!):
HÉTFŐ:

tanítás után

1430 órakor

16 órakor

KEDD:

tanítás után

1430 órakor

16 órakor

SZERDA:

tanítás után

1430 órakor

16 órakor

CSÜTÖRTÖK:

tanítás után

14 órakor

16 órakor

PÉNTEK:

tanítás után

1430 órakor

16 órakor

30

Indoklás: ………………………………………………………………………………………………………
Budapest, …………. év .…… hó ….… nap
Tisztelettel:
….……………………………………..
szülő/gondviselő aláírása

Határozat
Engedélyezem, hogy _______________________________________________ nevű __________ osztályos gyermek a 1600-ig
való kötelező iskolában történő benntartózkodás alól a leadott kérelemben foglaltak alapján mentesüljön és a szülő/gondviselő által
kért időpontban távozzon az iskolából.
Jelen határozatban foglaltak ellen, a közléstől számított 15 napon belül a Külső-pesti XVIII. Tankerületi Igazgatóságának címzett,
de az iskola igazgatójának benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Elutasító határozat esetén a fellebbezés a tanuló iskolába járási
kötelezettségét nem érinti.
Indoklás
A fent nevezett gyermek gondviselője a 2020/2021. tanévre leadott kérelem alapján, – mely gyermeke iskolában történő délutáni
tartózkodásáról szól – a kötelező bent tartózkodás végének idejétől eltérő időpontban kérte gyermeke iskolából történő távozását.
Ezen szülői nyilatkozat alapján, valamint a 2011. CXC törvény a köznevelésről 27. § rendelkezésének megfelelően adtam meg a
felmentést.
Budapest, 20….. év ………hó ………..nap
Ködmen Attila
igazgató
Határozatot kapja:
1.) Gondviselő
2.) Irattár

