Magántanulói szabályzat

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,
tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló
fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos,
a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.
Ha

az

iskola

igazgatójának

megítélése

szerint

a

tanulónak

hátrányos,

hogy

tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok
eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a
kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése
után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan
hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a
gyermekjóléti szolgálat véleményét.
A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban van. A magántanulót - az iskolában vagy
azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai
foglalkozása alól fel kell menteni.
A szülő és az iskola, illetve a szaktanárok közötti közvetítő, koordináló, összekötő
személy az osztályfőnök.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz
eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A szaktanárok a
tanuló kérelmére kötelesek a tanuló számára kijelölni az osztályozóvizsga tematikáját,
valamint megjelölni azokat a forrásokat, tankönyveket, amelyek segítségével a tanuló a
vizsgára fel tud készülni. A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a
tanórai vagy egyéb foglalkozásokon a házirend betartásával.
A számonkérés formáját szóban és/vagy írásban határozhatja meg a szaktanár. A félévi és év
végi szóbeli számonkérés mindig legalább háromfős vizsgabizottság előtt zajlik. A tanuló
kérésére az igazgató felmentést adhat a készségtantárgyak értékelése alól. A magántanuló
magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.
Az iskola félévi és év végi osztályozóvizsgán állapítja meg a tanuló osztályzatait, ennek
alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről. A magántanulók félévi értékelésére
január első hetében, a tanév végi értékelésre június első hetében, végzős tanuló esetében
április második felében kerül sor. A tanuló vegye fel a kapcsolatot az osztályfőnökével
december illetve május harmadik hetében az osztályozó vizsga időpontjainak egyeztetésére.
Az egy vizsganapra eső tantárgyak számát méltányosan kell megállapítani. Sikertelen év végi

osztályozóvizsga esetén a tanuló javítóvizsgát tehet. Az önhibájából az osztályozó, illetve
javítóvizsgán meg nem jelenő tanuló osztályozó, illetve javító vizsgájának osztályzata
elégtelennek minősül.

Kiskunlacháza, 2013. március 27.
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Tárgy: Magántanulói jogviszony kérelem
Tisztelt Igazgató Úr!
Alulírott …………………………………............................ szülő azzal a kérelemmel fordulok
Önhöz, hogy …………………………………….. nevű gyermekem (szül:………………….,
……. év … hó … nap, anyja neve:……………………………..., a tanuló állandó lakása:
………………………………………………………………),

……

osztályos

tanuló

intézményükkel létesített tanulói jogviszonyát …… év … hó … napjától magántanulói
jogviszonyra módosítani szíveskedjék.
Kérésemet az alábbi tényezőkkel indoklom:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A magántanulói szabályzatot elolvastam, megértettem, tudomásul veszem.
Gyermekem

egyéni

felkészülésének

feltételeiről,

gondoskodom.
…………………………, ……….év … hó … nap
Tisztelettel:
……………………………..
szülő
Olvasható név: …………………………………….
Elérhetőségeim:
Lakcím: …………………………………………....
……………………………………………………..
Tel:………………………………………………….
E-mail:……………………………………………..

a

vizsgán

való

megjelenéséről

