HÁZIREND KIVONAT.
4.7. A tanuló távolmaradása és annak igazolása
MINDEN HIÁNYZÁST
/igazoltat és igazolatlant/ figyelembe kell venni az összesítésnél.
Tanulói késések: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §
A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be.
Köteles a tanuló 7:50-re megérkezni az osztályterembe.
A rendszeres késés a magatartásjegybe beszámít.
A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén személyes
egyeztetést kezdeményez a családdal. A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben
számított időtartamát és a tanuló hiányzását a pedagógus az E-naplóban rögzíti.
Igazolások törvényi szabályozása: A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. § (1)
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
-

rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkívüli
időjárás stb.).

A tanuló távolmaradása
A tanuló hiányzásait (tanórákról, az iskola által szervezett rendezvényekről) a szülők,
gondviselők a házirendben meghatározottak szerint kötelesek igazolni.
Az igazolást az iskolába érkezést követő első osztályfőnöki óráig be kell mutatni az
osztályfőnöknek.
A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi.



A tanuló tervezett távolmaradása esetén írásban előzetes tájékoztatást (kikérőt) kérünk
a szülőktől. Az indoklás önkéntes (többnyire „családi ok/ok”) Abban az esetben, ha az
előzetes tájékoztatással megegyezik a hiányzások napja, azt már igazolásként is
elfogadjuk. A szülők által benyújtott, három napot meghaladó tervezett hiányzásokról
az osztályfőnökök az intézményvezetőt tájékoztatják. Az írásos kikérővel érintettség
esetén megtörténik az étkezés lemondása a vonatkozó időpontokban.



A hiányzásokat a szülő a köznevelési törvény hiányzásokkal kapcsolatos jogi
szabályozását figyelembe véve orvosi igazolás nélkül, saját „hatáskörében” is
igazolhatja, de csak kizárólag írásban.
„A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet hatályos rendelkezései az alábbiak:
51. § (7) Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével
- egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) az Nkt. 5. § (1)
bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási
órát,” b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás
szakaszában „f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,” „és
emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási
év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát
tegyen.”

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóhelyettessel
együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó
eljárást.
Hiányzás esetén a tananyagban való lemaradást pótolni kell. A szaktanártól a tanuló a határidőt
személyesen kérheti. A tanuló óra elején jelentheti, ha nem tudott készülni.
Tanítási idő alatt a tanulók az iskolát csak írásos szülői kérelemmel hagyhatják el.
Az egyéb mulasztás igazolatlan.

Igazolatlan hiányzások esetén:
1-5 óra
6-10 óra

az osztályfőnök az ellenőrzőben írásban értesíti a szülőket
az iskola köteles értesíteni a lakóhely szerinti jegyzőt a
mulasztásról
a további hiányzások esetén jogszabály szerinti szabálysértési eljárás

A tanköteles tanulók igazolatlan hiányzásával kapcsolatosan a mindenkori jogszabályoknak
megfelelően kell eljárnia az iskolának.
Testnevelésóra alóli teljes felmentést csak orvosi igazolással kérhet a tanuló.
A szülő részleges felmentést testnevelés alól csak írásban kérhet gyermeke számára.
Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények
Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló maximum két órával (120 perc), megyei
versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási
órákról.
A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokkal előzetesen
egyeztetni, a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről beszámolni.
A középiskolai intézmények által szervezett felvételi nyílt napon való részvétel miatt csak
írásos szülői kérelemmel lehet távol maradni az iskolai foglalkozásokról.
A szülőre való szóbeli hivatkozás nem fogadható el. A nyílt napon való részvételt is rögzíteni
kell a naplóban, és ezt a hiányzást, mint igazolt távolmaradást, figyelembe kell venni az
összesítésnél.
A szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást iskolaérdekből történő igazolt
távollétnek minősíti, és a tanítási napokról, órákról való távolmaradást minden esetben
figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél.

