GÁRDONYI ZOLTÁN REFORMÁTUS
általános iskola és
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI Iskola
4110 Biharkeresztes, Damjanich utca 21.
Telephely: 4110 Biharkeresztes, kossuth utca 52.
Tel/fax: 54/431-258
e-MAIL: gardonyi.zolan.iskola@reformatus.hu
OM: 062933

KÉRELEM
16 óráig benntartózkodás alóli felmentéshez

Alulírott

szülő

(név:

………………………………………………………..,

lakcím:

……………………

…………………………………………………………………………………) azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok az
Gárdonyi

Zoltán

Református

Általános

Iskola

és

AMI

intézményvezetőjéhez,

hogy

…………………………………………………..…………. nevű ………………… osztályos gyermekemet az intézményben
16 óráig tartó kötelező tanórán kívüli tevékenységekről, délutáni egyéb foglalkozásokon való részvétel
alól szíveskedjen a …………/………… tanévben a lenti táblázatban megjelölt időpontokban/napokon:

Nap

kötelező
tanítási órák
után*

Időpont
(pl. 14:30-16:00)

Indokolás

A hét minden napjára
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
* Kérjük, X-el jelölje be a kívánt napot!
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Aláírásommal nyilatkozom, hogy:
 Kérelmező szülő/gondviselő gyermekemet iskolai távolmaradásának idejére
felügyeletéről én gondoskodom, és tudomásul veszem, hogy ezen időben mindennemű
felelősség engem terhel.
 Jelen kérelemben megjelölt időszakban a körülményekben bekövetkezett változás esetén
élni kívánok a módosítás lehetőségével.
 Kijelentem, hogy kérelmem elfogadása esetén nem kívánok további, eljárást megindító
kérelmet beadni, hogy a felmentés azonnal végrehajtható legyen.
 Kérelmem pozitív elbírálása esetén biztosítom gyermekem felkészítését a másnapi
tanórákra.
Aláírásommal tudomásul veszem, hogy:
 ez a távolmaradási kérelem a tanítási órákon való részvétel alól nem mentesít.
 az intézményvezető az alábbi szempontok alapján határozatban hagyja jóvá vagy utasítja
el jelen kérelmet
o a gyermek felügyelete biztosított
o a szülői jogkör érvényesíthető (fegyelmi intézkedések esetén a határozat
visszavonható)
o a másnapi iskolai felkészülés feltételei adottak-e
o otthoni tanulással rendszeresen felkészül a tanítási órákra
o a tanuló képességeihez mérten eredményes legyen tanulása
o kérelem benyújtását megelőző két tanévben a kérelemben megnevezett gyermek
félévi és év végi minimum követelményrendszernek eleget tett
Az intézmény által szolgáltatott művészetoktatás valamely tanszakát (képző- és iparművészet,
táncművészet, zeneművészet) :
igénylem
nem igénylem

Kelt: Biharkeresztes, ………………………………………..

………………………………………………………….
szülő aláírása
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