
NYILATKOZAT 

a 16 óráig tartó kötelező iskolában tartózkodásról 

 

Tisztelt Szülők! 

A tanulók kötelező tanórái 8 óra és 16 óra között vannak. Ezúton tájékoztatjuk Önöket a kötelező tanítási órával le nem 

kötött, 16 óráig tartó kötelező iskolában tartózkodás rendjéről. Ebben az időszakban a tanulók részt vehetnek egyéb 

foglalkozásokon, a mellékelt igénylőlap kitöltése alapján. A kieső időszakban a tanuló tanulószobai foglalkozáson köteles 

tartózkodni. A tanulószoba felső tagozaton 13 órakor kezdődik és 16 óráig tart.  

A Tanulószoba tanulási ideje 14:30-15:30 között van.  

A tanulószobáról kijelentkezni 14 órakor, 15 órakor 15 óra 30 perckor és 16 órakor lehetséges. Egyedi időpont 

megjelölése a szülő által írt külön kérvény alapján lehetséges, amelyben kérjük az indokot is megjelölni.   

 

Tisztelettel: Leblanc Mária Magdolna intézményvezető sk. 

 

A fentieket tudomásul veszem, gyermekem a tanulószobai foglalkozáson részt vesz. 

Gyermekem neve: ______________________________________________ 

Gyermekem osztálya:  _______________ 

A tanulószobai foglalkozást az alábbiak szerint igénylem. 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Gyermek távozásának 

időpontja az 

iskolából: 

tanítás után 

14:00 

15:00 

15:30 

16:00 

tanítás után 

14:00 

15:00 

15:30 

16:00 

tanítás után 

14:00 

15:00 

15:30 

16:00 

tanítás után 

14:00 

15:00 

15:30 

16:00 

tanítás után 

14:00 

15:00 

15:30 

16:00 

Kísérettel vagy 

Egyedül 

kísérettel 

egyedül 

kísérettel 

egyedül 

kísérettel 

egyedül 

kísérettel 

egyedül 

kísérettel 

egyedül 

Tanulószoba ideje alatti 

tanórán túli foglalkozás 

ideje, neve: 

     

Kérjük a megfelelőt aláhúzni. 

A nyilatkozatban megfogalmazottak megváltoztatása csak írásos, az intézmény vezetőjéhez benyújtott újbóli 

nyilatkozat alapján lehetséges. Egyedi, egyszeri alkalomra vonatkozó időpont változtatások kérelme a tanuló 

üzenő füzetében írásban lehetséges. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban megjelölt időpontok után a tanuló 

felügyeleti felelőssége a szülőre (gondviselőre) hárul. 

Budapest, 20. …………………                    

       szülő, gondviselő aláírása 

               
 

KÉRVÉNY 

 

Gyermekem részére tanulószobai foglalkozást nem igénylek. Kérem, hogy a 20…. / 20…. tanévben felmenteni 

szíveskedjen a 16 óráig tartó iskolában való iskolában tartózkodás alól, minden nap az utolsó kötelező tanítási 

óra után hagyja el az iskolát egyedül / kísérettel. Kérjük a megfelelőt aláhúzni 

Gyermekem neve:  ___________________________ 

Gyermekem osztálya:  _______________ 

Tudomásul veszem, hogy a tanítási idő után a tanuló felügyeleti felelőssége a szülőre (gondviselőre) hárul.  

Budapest, 20. ……………………           

        szülő, gondviselő aláírás              


