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Magántanulói szabályzat
1.) Jogszabályi háttér
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
-

A

nevelési-oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési

intézmények

névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
2.) Magántanulói státus
Az Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint „a tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a
tanulófejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem
hátrányos,a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.”
Magántanulói státus akkor létesül, ha a tanuló az iskolával magántanulói jogviszonyt létesít,de
kivételes esetekben a magántanulói jogviszony létesítését az iskola is kezdeményezheti.
Az Nkt. 45. § (6) bekezdése kimondja, hogy „ha az iskola igazgatójának megítélése szerint
atanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az
ígyelkezdett

tanulmányok

eredményes

folytatására

vagy

befejezésére

nem

lehet

számítani,köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerintilletékes kormányhivatalt. […]” Az R. 75. § (1) bekezdése alapján „ha a tanuló –
szülőjénekkérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, és az
iskolaigazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre irányuló
kérelembenyújtását számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek
lakóhelye,ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a
gyámhatóságés a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a
tanuló milyenmódon teljesítse tankötelezettségét.Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
esetén aziskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat
véleményét. Agyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét.”
Szülői kérelmet csak az adott tanévre vonatkozóan lehet előterjeszteni, s az
igazgatóhatározatban dönt arról – a szükséges vélemények beszerzését követően –, hogy a
tanulómilyen módon teljesítse az adott tanév vonatkozásában a tankötelezettségét.
A magántanulóvá válás további esetei:
a) a sajátos nevelési igényű tanuló, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartásizavarokkal
küzdő tanuló, ha szakértői bizottság, illetőleg a nevelési tanácsadószakvéleménye alapján
teljesíti tankötelezettségét magántanulóként.

b) ha a tanuló szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül
tartósgyógykezelésben, szintén folytathatja tanulmányait magántanulóként.
3.) Felmentés kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
Az Nkt. 55. § (2) bekezdése alapján „a magántanulót – az iskolában vagy azon kívül
folyógyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása
alól felkell menteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó
részletesszabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.”
A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát. Ha a sajátos
nevelésiigényű tanuló testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosságára, autizmusára,
halmozottanfogyatékosságára, vagy a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban valótartós és súlyos akadályozottságára tekintettel kérik a mentesítést, az
illetékes szakértőibizottság; ha tanulási nehézségre tekintettel kérik, a nevelési tanácsadó
szakértőivéleményét is be kell csatolni.
4.) A magántanuló felkészítése és értékelése
- Az R. 75. § (2) bekezdése alapján „ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a
szülőkérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik,
atanuló egyénileg készül fel. A magántanulónak a magatartását és szorgalmát nem
kellminősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót, valamint a szülőt
amagántanuló jogairól és kötelességeiről. […]” Ezt a magántanulói szabályzatmegküldésével
kell megtenni.
- Az Nkt. 55. § (3) bekezdése alapján „az, akit felmentettek a kötelező tanóraifoglalkozásokon
való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és anevelőtestület által
meghatározott módon ad számot tudásáról” az alábbiak szerint.
a) A magántanulók felkészülését segíti tudásuk mérése, értékelése tanév közben. Ezekrekét
alkalommal kerül sor: november és március első felében. A számonkérés formájátszóban
és/vagy írásban határozhatja meg a szaktanár. A számonkérés a szaktanár előtttörténik, a
dolgozatok/feleletek időpontjáról az igazgató írásban értesíti a magántanulót,tanköteles
magántanuló esetén a szülőt legalább a számonkérés időpontja előtt 7 nappal.
b) A magántanulók félévi értékelésére január első hetében kerül sor, a tanév végiértékelésre
június első hetében, végzős tanuló esetében április második felében. A
számonkérés formáját szóban és/vagy írásban határozhatja meg a szaktanár. A félévi ésév
végi

számonkérés

mindig

legalább

háromfős

vizsgabizottság

előtt

zajlik.

A

vizsgákidőpontjáról az igazgató írásban értesíti a magántanulót, tanköteles magántanuló
eseténa szülőt legalább a számonkérés időpontja előtt 7 nappal.

c) A tanuló köteles megjelenni az értékeléseken, illetve távolmaradását orvosi igazolássalkell
igazolnia egy héten belül. Ha a tanév végi értékelésről a tanuló távol marad, ésigazolást 3
munkanapon belül nem nyújt be a tanuló vagy a szülő, úgy a tanulóteljesítménye a tanítási év
végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétlésselfolytathatja.
d) A tanuló érdemjegyeit és osztályzatait az iskola állapítja meg, illetve dönt mindenesetben a
tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben. A tanulódöntése alapján
független vizsgabizottság előtt is számot adhat tudásáról, érdemjegyeitekkor a vizsgabizottság
tanárai állapítják meg.
- Az R. 75. § (3) bekezdése szerint „ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a
beilleszkedési,tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot,
szakértőibizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait
magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról – felkészítéséről,érdemjegyeinek
és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról – aszakértői
véleményben foglaltak szerint – az az iskola gondoskodik, amellyel a tanulótanulói
jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulóesetén a
szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,b) sajátos nevelési igényű
tanuló esetén a […] megyei utazó szakember hálózat keretébenkell gondoskodni.
- Az R. 75. § (4) bekezdése alapján „az iskola köteles gondoskodni a tanuló
felkészítéséről,érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi
véleményalapján

otthoni

ellátás

keretében

részesül

tartós

gyógykezelésben,

és

emiattmagántanulóként folytatja tanulmányait.”
- Az R. 75. § (2) bekezdése alapján „a magántanuló az igazgató előzetes engedélyével
vehetrészt a tanórai és egyéb foglalkozásokon” abban az esetben, ha betartja az
iskolaHázirendjében foglaltakat.
- A magántanuló jogosult igénybe venni az iskolai könyvtár szolgáltatásait.
Hatályos 2016/17 tanévtől
Farkas Magdolna igazgató

Melléklet
- Kérelemminta magántanulói jogviszony létesítéséhez.

Melléklet a Magántanulói szabályzathoz
Tárgy: magántanulói jogviszony
A BKSZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnázium igazgatójának
1203 Budapest, Kossuth L. u. 35.
Tisztelt Igazgató Asszony!
Alulírott

…………………………………............................

kérelemmelfordulok

Önhöz,

hogy

szülő/gyám*

azzal

……………………………………..

a
nevű

gyermekem/gyámoltam*(szül:……………….…..…., ……. év … hó … nap, anyja
neve:……………..……………...,
a

tanuló

lakóhelye/tartózkodási

helye*:

………………………………………………………),…… osztályos tanuló intézményükkel
létesített tanulói jogviszonyát …… év … hó …napjától magántanulói jogviszonyra
módosítani szíveskedjék.
Kérésemet az alábbi tényezőkkel indokolom:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kérem

egyidejűleg,

hogy

gyermekem

tanulmányi

előmenetelének

ellenőrzését

szolgálóbeszámoló vizsga/osztályozó vizsga időpontjáról és tartalmi követelményeiről
tájékoztatniszíveskedjék. Gyermekem/gyámoltam* egyéni felkészülésének feltételeiről
gondoskodom.
* A megfelelő szövegrészt alá kell húzni.
…………………………, ……….év … hó … nap
Tisztelettel:
……………………………..
szülő
Olvasható név: …………………………………….
Lakcím: …………………………………………....

