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2.12 A tanulói felvétel és az átvétel – Nkt. keretei közötti – helyi szabályai 

Az iskola tanulói az iskolával tanulói jogviszonyban állnak, amely jogviszony beírás vagy az átvétel 
útján keletkezik és a beírás vagy átvétel napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló 
jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja, az első osztályba lépő tanuló az első tanítási év 
megkezdésétől. 

Megszűnik a tanulói jogviszony: 
• az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának 
napján, 

• ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

• a tankötelezettség megszűnése után – ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló 
esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy nem folytatja tanulmányait az iskolában –, a bejelentés 
tudomásulvételének napján, 

• iskolát változtat: 
o a nevelőtestület eltanácsolja, – a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének 
napján 
o saját elhatározásából egyéb okból távozik 

• tanköteles tanuló kivételével annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc 

tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót , kiskorú tanuló esetén a 

szülőt legalább két alaklommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 

Megszűnik a tanulói jogviszony az alapfokú művészeti iskolában: 
• ha kiskorú tanuló esetén a szülő vagy a nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy nem 
folytatja tanulmányait az iskolában, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá 

• ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, 
valamint 

• az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján, illetve ha a tanuló nem tesz 
záróvizsgát, akkor az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján, 

• ha a tanuló tanulói jogviszonyát a fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú 
tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata 
után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés véglegessé válásának napján. 

• tanköteles tanuló kivételével annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul tíz tanítási 
óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább 
két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

 

A fel- és átvétel szabályai: 

1. A felvételről vagy átvételről az iskola intézményvezetője dönt. 

2. Felvételi vizsgát nem szervezünk. 

3. Az alapfokú művészeti iskolába sincs felvételi, külön jelentkezési lap 

benyújtásával kell jelentkezni. A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját 

megelőzően legalább harminc nappal korábban - a helyben szokásos módon (óvoda és 

az iskola Facebook oldalán, bejárati ajtókon, honlapon, szülői csoportokban) - 

nyilvánosságra hozzuk. 
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4. Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, 

a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről az adott művészeti ágnak 

megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógusokból álló bizottság különbözeti 

vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi 

programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. 

5. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai 

alapján iskolánk minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által 

meghatározott kötelező beiskolázási körzetben lakik. 

6. Beiskolázási körzeten kívüli tanuló fel- vagy átvétele előzetes egyeztetés és 

mérlegelés után lehetséges. 

7. Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is 

teljesíteni tud, először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókat veszi fel. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell 

részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye iskolánk településén található. 

8. Amennyiben iskolánk ezek után is tud még felvételi (átvételi) kérelmeket 

teljesíteni, ezt – a felvételi (átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló 

időszak első napja előtt legalább tizenöt nappal – nyilvánosságra kell hozni. 

9. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi 

(átvételi) kérelmének teljesítése után a jelentkezők közül először a sajátos nevelési 

igényű tanulókat vesszük fel, majd azokat, akiknek ezt különleges helyzete 

indokolja. Különleges helyzetűnek minősül, ha a tanuló 

a. szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, 

b. testvére iskolánk tanulója 

c. munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola 

beiskolázási körzetében található, 

d. az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy 

kilométeren belül található. 

10. A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének 

teljesítése után a szabad férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is 

teljesít. Ha ilyenkor több felvételi kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető 

tanulók száma, akkor a felvételről az iskola sorsolás útján dönt. A sorsolás szabályait 

a Házirend tartalmazza. 

Beiratkozás az első évfolyamra  

Az iskola első évfolyamára való beiratkozás a hatályos jogszabályok alapján történik. Az adott 
évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy 
hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a 
választott iskola első évfolyamára. A beiratkozásra megjelölt időt a helyben szokásos módon 
közzé kell tenni. A tanuló felvételéről az igazgató dönt.  

Ehhez szükséges  

• a megfelelő életkor elérése (a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét 
augusztus 31. napjáig betölti)  
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• a gyermek adatait tartalmazó születési anyakönyvi kivonat,  

• a szülő személyi igazolványa,  

• a gyermek lakcímkártyája  

• szükség esetén a szakértői bizottság véleménye  
 

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai 

munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató 

dönt. 

 

Átvétel más intézményből 

A második- nyolcadik évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni: 

• a gyermek adatait tartalmazó születési anyakönyvi kivonatot,  

• a szülő személyi igazolványát,  

• a gyermek lakcímkártyáját  

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

Az iskola beiskolázási körzetén kívül lakó tanulók átvételekor figyelembe vesszük: 

• a létszámhatárokra vonatkozó törvényi előírásokat. 

• a tanuló által tanult tantárgyakat. 

• az előző tanulmányi eredményt, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyet. 

• előnyben részesülnek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

 

Az intézményen belül egy tanuló áthelyezése az adott évfolyam másik osztályába a szülő 

kérésére vagy nevelőtestületi döntés alapján történhet. 

Más tantervű iskolából érkező tanulók különbözeti vizsgával kerülhetnek korosztályuknak 

megfelelő osztályba. 

Az iskola pedagógusai felzárkóztató programmal segítik az érintetteket. 

 

Külföldről érkezett tanulók felvétele 

Ha külföldön járt eddig iskolába a tanuló, körülményei figyelembevételével, egyedi 

elbírálással: 

• különbözeti vizsgát tehet 

• vagy évfolyamismétléssel folytathatja tanulmányait 

 az igazgató döntése alapján. 
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2.13 A tanulók magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

A tanulók magasabb évfolyamra lépésének szabályai 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az adott évfolyamra előírt 

tanulmányi követelményeket minden tantárgyból sikeresen teljesítette. Az előírt 

követelményeket a tantárgyi tantervek tartalmazzák. Az egyéni előrehaladású nevelésben és 

oktatásban részt vevő tanuló esetében az előírt tanulmányi követelményeket a negyedik 

évfolyam végéig kell teljesíteni. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal 

engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt 

tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt 

évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.  

 

Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az léphet, aki 

művészeti alapvizsgát tett. 

 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt 

is teljesítheti. 

 

A magasabb évfolyamba lépéshez javítóvizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki: 

• a tanév végén – legfeljebb 3 tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. 

 

A magasabb évfolyamba lépéshez osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanulónak, akinek: 

1. Egy tanítási évben a tanítási órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen: 

a. meghaladja a 250 órát,  

b. egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át,  

c. alapfokú művészeti oktatásban a tanítási órák harmadát és emiatt a tanuló 

teljesítménye év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 

nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a 

tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást és 

az iskola eleget tett az igazolatlan mulasztásokra vonatkozó értesítési 

kötelezettségének – ebben az esetben a tanuló tanulmányait csak 

évfolyamismétléssel folytathatja.  

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 
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2. Egyéni munkarend szerinti tanuló volt és az iskola igazgatója felmentette a tanórai 

foglalkozásokon való részvétel alól 

3. Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti 

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 

Felmentést a mindennapi iskolába járás alól az igazgató adhat a törvényi előírások szerint. 

2.14 Az egyéni tanulói munkarend szabályai, felmentés kötelező tanórai foglalkozásokon 

való részvétel alól 

Az egyéni tanulói munkarend fogalma 

A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos 

helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és 

befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre 

egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig 

nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az 

esetben nyújtható be kérelem, ha a tan-kötelezettség iskolába járással történő teljesítését 

megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni 

munkarendet biztosítani kell. 

A felmentést engedélyező szerv – Oktatási Hivatal - dönt arról, hogy a tanuló, a 

tankötelezettségének egyéni munkarend keretében tehet eleget. Az eljárás során a felmentést 

engedélyező szerv megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az 

iskolaigazgatót, gyermek-védelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi 

gyámot. Az eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog 

gyakorlásáról. 

Felmentés kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

Az igazgató a tanulót kérelmére - kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére - felmentheti az 

iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, 

sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Ha a kérelem az összes 

tanórai foglalkozás alóli felmentésre irányul, akkor az egyéni munkarend szerinti eljárást kell 

lefolytatni. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt 

egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Ilyen sajátos helyzet: élsportoló vagy 

mozgáskorlátozott mentesítése az iskolai testnevelés, párhuzamosan művészeti iskolában is 

tanulmányokat folytató zenei tehetség ének-zene tantárgy tanulása alóli mentesítése. Az 

igazgató az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól a 

szülő kérelmére felmenti a tanulót, ha másik köznevelési intézménnyel is tanulói 

jogviszonyban vagy vendégtanulói jogviszonyban áll, az ott szervezett tanórai és egyéb 
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foglalkozásokon történő részvétel érdekében, egyéb esetekben – kivéve, ha az intézmény 

egész napos iskolaként működik – felmentheti. 

Az egyéni munkarenddel rendelkezőt az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól 

fel kell menteni.  

Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által 

meghatározott időben ad számot tudásáról. 

Az egyéni munkarendű tanulók felkészítése 

Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni munkarend 

keretében tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az 

egyéni munkarend keretében tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a szakértői 

bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt egyéni munkarend keretében 

tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának 

tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. A sajátos 

nevelési igény miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytató tanulók esetében 

a meghatározott időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait egyéni munkarend 

keretében folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és 

osztályzatainak megállapításáról, a felkészítést végző pedagógusokról a szakértői 

véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. 

Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról 

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén 

a pedagógiai szakszolgálati intézménynek, 

b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 

hálózatnak kell gondoskodni. 

 

Ha a tanuló az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. § 

szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg 

szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény szerint tartós gyógykezelésben 

része-sül és emiatt a mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem tudja teljesíteni, egyéni 

munka-rend keretében folytatja tanulmányait. Az iskola köteles gondoskodni a tanuló 

felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról. 

A tankötelezettségét egyéni munkarendben teljesítő tanuló értékelése: 

Az Oktatási Hivatal engedélye alapján tankötelezettségét egyéni munkarendben teljesítő 

tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie. 
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A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi 

minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad 

számot tudásáról. 

Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az 

osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola 

igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő félévtől csak 

iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. A döntés ellen közigazgatási pert a döntés 

közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv 

döntését a bíróság nem változtathatja meg. 

Az egyéni munkarendben tanuló jogai: 

Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt az egyéni munkarenddel 

rendelkező kötelességeiről és jogairól. Az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló - kiskorú 

tanuló esetében a szülő - kérelmére részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon, 

valamint felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. Ezen kérelmekről az iskola 

igazgatója dönt.  

 


