
I. Iskolai eljárásrend  

Indokolt, egyedi esetekben szülő kérésére az iskola igazgatója engedélyezheti a tanuló iskolába 

járásának szüneteltetését, s a hiányzás igazolt hiányzásnak minősül. A távolmaradás 

engedélyezésére irányuló szülői megkeresést az iskola igazgatójának kell benyújtani írásban, 

vagy az iskola@soltvadkert.hu email címre elküldve. Az igazgató határozatban hagyja jóvá a 

kérelmet. 

Egy tanuló 250 tanóráról, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-áról hiányozhat 

különösebb következmények nélkül egy tanévben, melybe a szülő kérésére engedélyezett 

igazolt hiányzást is beletartozik. 

Szülő kérésére engedélyezett igazolt hiányzás esetén az iskola nem tudja biztosítani az online 

oktatást, a pedagógussal egyeztetett kapcsolattartást a gyermek részére. Ilyen esetben tanuló a 

TEAMS-ben követheti tanórák anyagát, vázlatát, feladatait, házi feladatokat, s önállóan kell a 

tananyag feldolgozását megoldania. 

II. Törvényi háttér 

„Intézkedési terv a 2020/2021. Tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről (részlet a miniszteri utasításból)” 

„8. Tanulói hiányzások kezelése  

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi 

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy 

például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, 

esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, 

ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.” 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

„51. § (1) *  A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja 

a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, 

gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló 

esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi igazolásnak 

tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a 

kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell 

különíteni. 

(2) *  Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb 

foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia 

kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a 

házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 
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c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni, 

d) *  a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói 

jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja, 

e) *  az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10-12. évfolyamos 

tanulója – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – pályaválasztási célú rendezvényen vesz 

részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által 

kiállított igazolással igazolja. 

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola 

köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium nem az 

iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első 

alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles 

kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő 

figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen 

maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat 

közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.” 

Házirend részlet: 

„A 3 napot meghaladó távolmaradásra a szülő előzetes írásbeli kérelme alapján az igazgató 

adhat engedélyt. Az előzetes engedély megadásánál az igazgató és az osztályfőnök a tanuló 

tanulmányi eredményét, a hiányzás tanulmányi következményeit mérlegeli.” 

HIÁNYZÁS KÖVETKEZMÉNYEI 

Részletek a házirendből: 

„Az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási 

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

„A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a 

rendeletekben meghatározott értesítési kötelezettségének.” 

„Az osztályozó vizsgák anyaga a NAT-ban leírt és az iskolánkban alkalmazott kerettanterv, 

helyi tanterv úgynevezett kimeneti, továbbhaladáshoz szükséges követelményeire épül, ahhoz 

igazodva készülnek el a tantárgyi osztályozó vizsgák szóbeli és írásbeli kérdés és feladatsorai.” 

Soltvadkert, 2021. 04. 15. 
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