
Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

  Vác, Konstantin tér 7. 

 OM : 037734 
Tisztelt Szülők! A Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) a tanulók iskolában 

tartózkodásáról az alábbiak szerint rendelkezik:  

27.§ (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon 

kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy 

addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók 

felügyeletéről.  

A délutáni foglalkozásokról való távolmaradásra az igazgató adhat engedélyt. Kérjük a tisztelt szülőket, 

hogy miután megismerték gyermekük délutáni órarendjét, juttassák vissza kérvényüket legkésőbb 2021. 

szeptember 7-ig az osztályfőnöknek. Amennyiben a tanuló délutáni távolmaradásának intézményi okai 

vannak (sportegyesületi edzés, táncegyüttes stb.), úgy kérjük az adott intézmény igazolását is csatolni, 

az elfoglaltság időpontját megjelölve.  

Szülői kérvény a tanuló délutáni foglalkozások alóli felmentésére 
Tisztelt Igazgató Asszony!  

Kérem, hogy gyermekemet………………………………………………..(név) …… osztályos 

tanulót az alábbi időpontokban az iskolából elengedni szíveskedjék. 

/A megadottól eltérő időpontokban a foglalkozások zavartalansága miatt csak indokolt esetben 

kérheti el gyermekét./ 
 

 *Indoklás:_________________________________________________________________ 

2021-22-es tanév 

 Távozás időpontja: 

Kérjük, karikázza be a megfelelő 

időpontot! 

/A délutáni foglalkozások alóli felmentés az év 

folyamán addig érvényes, amíg a gyermek 

eleget tud tenni iskolai tanulmányi 
kötelezettségeinek/ Más időpont: 

hétfő 12.40      13.45       14.35       15.25     16.10    

kedd 12.40      13.45       14.35       15.25     16.10    

szerda 12.40      13.45       14.35       15.25     16.10    

csütörtök 12.40      13.45       14.35       15.25     16.10    

péntek 12.40      13.45       14.35       15.25     16.10    

A délutáni foglalkozások alóli felmentés a tanév folyamán addig érvényes, amíg a gyermek 

eleget tud tenni iskolai tanulmányi kötelezettségeinek. Javított kilépőt nem fogadunk el, téves 

bejegyzés esetén újat kell írniuk. 

Vác, 2021. szeptember ….. 

_____________________    _____________________    __________________________ 

 szülő/gondviselő aláírása       osztályfőnök aláírása         igazgató aláírása 
 

 Az alábbi, tájékoztatófüzetbe kerülő példány is ki kell tölteni! Téves bejegyzés esetén új 

nyomtatványt szükséges írni (honlapról letölthető)! Javított példányt nem fogadunk el. 
 

2021-22-es tanév 

Tanuló neve, osztálya: …………………………………………………… 

 Távozás időpontja:  

hétfő 12.40      13.45       14.35       15.25     16.10    

kedd 12.40      13.45       14.35       15.25     16.10    

szerda 12.40      13.45       14.35       15.25     16.10    

csütörtök 12.40      13.45       14.35       15.25     16.10    

péntek 12.40      13.45       14.35       15.25     16.10    

 

Osztályfőnök aláírása:……………………………………………… 


