KÉRELEM
Alulírott kérem, hogy ……………………………..………………………… nevű
…………………… osztályos gyermekem részére a ............../............... tanévben a
tanulószobai ellátást biztosítani szíveskedjenek.

Kelt: ........................................., 20... év ................hó .... nap
…………………………………………
szülő
Itt kérem elvágni, és ezt a részt az osztályfőnöknek leadni.

Szülőnél marad.

TANULÓSZOBA HÁZIREND
- A tanulószobába a szülő kérésére és nyilatkozata alapján járnak a gyerekek.
- A tanulószoba ideje alatt a telefon csak szülővel való kapcsolattartásra használható.
- A tanulási idő alatt, aki hamarabb végez, csendben elfoglalja magát.
- A tanulási idő után lehet társasjátékot játszani.
- Udvarra az egész csoport egyszerre mehet ki, ha mindenki kész van.
- A gyermek csak engedéllyel hagyhatja el a tantermet (büfé,wc, ebédelés).
- A gyermeknek, amikor a szülő kérte és nincs egyéb elfoglaltsága (edzés, szakkör), a
tanulószobán kell tartózkodnia. Ellenkező esetben hiányzónak írjuk be úgy, mintha egy
szakkörről hiányozna.
- Rendkívüli eljövetelt a szülő írásban, telefonon vagy személyesen is kérhet.

Tisztelt Szülő!
Az alábbi órarendet a gyermeke délutáni elfoglaltságáról kérjük kitölteni, hogy egyértelmű
legyen, hogy mikor kell a gyermeknek a tanulószobán lennie.
Kérjük az iskolán belüli és iskolán kívüli elfoglaltságokat is feltüntetni, ha az a tanulószoba
idejére esik.
A változást kérjük írásban jelezni.
A gyermekért csak akkor vállaljuk a felelősséget, ha az igényelt időpontokban jelen van
a tanulószobán. Ha ott kellene lennie és nem jelenik meg, akkor hiányzónak írjuk be.

Kitöltési útmutató
Kérjük a cellákba az elfoglaltságot, vagy igény esetén a tanulószoba kifejezést (tsz rövidítés is
alkalmazható) beírni. Ha nincs tanórán kívüli elfoglaltság és a tanulószobát sem igénylik,
akkor a cellát ki kell húzni (−).
Gyermek neve: …………………………………………………………………………….

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

6. óra
7.óra
8. óra
9. óra

Kelt: ........................................., 20... év ................hó .... nap
……………………………………
szülő
Itt kérem elvágni, és ezt a részt az osztályfőnöknek leadni.
Szülőnél marad.
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