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KÉRELEM 

 

Alulírott ……………………………………………………….……..………………. (szülő/gondviselő neve), 

………………….…………..………………… (tanuló neve) ……………….……..………… (oktatási azonosító) 

……………………………………………………………………………….(lakcíme) ………………. osztályos 

tanuló törvényes képviselője kérem, hogy a 2022/2023-as tanévben gyermekemet a(z) 

……………………………… (tantárgy) óráinak teljes/egy részének (a megfelelő rész aláhúzandó!) látogatása alól 

felmenteni szíveskedjék!  

 

Kérésemet azzal indoklom, hogy az iskola Pedagógiai Programjának 4. bekezdése szerint: 

„Az a tanuló, aki az első idegen nyelvből, előrehozott érettségi vizsgát tett, és középfokú komplex nyelvvizsgával 

rendelkezik, vagy informatika tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, mentesülhet az adott tantárgy óráinak 

látogatása alól, ha a szülő ezt írásban kéri az intézmény vezetőjétől. Helyette egyéb tantárgy óráit is látogathatja, 

igazgatói engedély alapján. Ha a tanulónak csak előrehozott érettségi vizsgája van, de nincs minimum középfokú 

(B2 szint) komplex nyelvvizsgája, heti három idegennyelv órán köteles részt venni.” 

 

Az iskola hatályos Házirendje szerint: 

"A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulók tanári felügyelet nélkül sem az aulában, sem az udvaron 

nem tartózkodhatnak kivéve azokat a tanulókat, akiket a szülő kérésére az iskola igazgatója felment a tanóra 

látogatása alól. A tanóra látogatása alól felmentett tanulók az iskola aulájában a szülő kérésére felügyelet nélkül 

csendben tartózkodhatnak és a tanórákat nem zavarhatják. Az iskola területét a tanuló a szünetekben sem 

hagyhatja el engedély nélkül." 

 

A kérelem jogcíme (a megfelelő rész kitöltendő és aláhúzandó!) 

 

a) ………………………………. ….. tantárgy óráinak látogatása alól mentesítést kérek. 

b) ………………………………. ….. tantárgy óráinak látogatása alól mentesítést kérek, helyette 

…………………………………... tantárgy óráinak látogatásának engedélyezését kérem. 
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Egyéb tanóra órarend szerinti időpontja/időpontjai (nap-tanóra-szaktanár neve): 

pl. hétfő 2. óra biológia Nagy Ernő 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Egyéb tanórát tanító szaktanár beleegyező aláírása: …………………………………………… 

 

 

A kérelemhez mellékelem a jogcímnek megfelelő egyesületi igazolást: 

a) előrehozott érettségi vizsga törzslap-kivonat másolata 

b) minimum középfokú (B2) komplex nyelvvizsga bizonyítvány másolata 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

Kápolnásnyék, 2022……………………………………… 

 

 

       ………………..…………………….……… 

                          Gondviselő aláírása 

 

 

 

 

A tanuló kérelemnek megfelelő felmentését:                         engedélyezem / nem engedélyezem. 

 

 

Kápolnásnyék, 2022……………………………………… 

 

      P.H. 

 

       ………………..…………………….……… 

                          Valkai Lénárd János 

                                   igazgató 

 


