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A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola
- valamennyi tanulójára vonatkozó Az egyéni tanrend szabályzata

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.) Az egyéni tanrend fogalma
Az Nkt. 45. § (5) 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.
Az Nkt. 45. § (6) 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, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi
gyámot. Az eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog
gyakorlásáról.
3.) Felmentés kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
Az Nkt. 55. § (1) Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével 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 a 45. § (6) bekezdése szerinti eljárást kell lefolytatni. Az igazgató a tanulót
kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos
helyzete indokolttá teszi. 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 foglalkozásokon történő részvétel érdekében, egyéb esetekben - kivéve, ha az
intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik felmentheti.
(2) Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati
képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni.
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(3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató
által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot
tudásáról.
4.) Az egyéni tanrenden tanuló gyermek felkészítése
A R. 75. § (1) 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. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt az egyéni
munkarenddel rendelkező kötelességeiről és jogairól. Az egyéni munkarenddel rendelkező
kérelmére részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon, valamint felvehető a napközibe
és a tanulószobai foglalkozásra. Ezen kérelmekről az iskola igazgatója dönt.
A R. 75. § (2) 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.
A R. 75. § (3) A tanuló egyéni munkarend keretében teljesíti tankötelezettségét, ha szakorvosi
vélemény alapján részesül tartós gyógykezelésben. Az iskola, köteles gondoskodni a tanuló
felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról.
5. A tankötelezettségét egyéni tanrenden teljesítő tanuló értékelése:
Az Oktatási Hivatal engedélye alapján tankötelezettségét egyéni munkarendben teljesítő
tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie.
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.
R. 64. § (1): A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó
vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a
továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.
R. 64. § (2): Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól…
Ez azt jelenti, hogy a tanulónak alapesetben félévkor és a tanév végén egyaránt minden
tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie még abban az esetben is, ha egy vagy több
tantárgyból esetleg rendszeresen részt vett a tanítási órákon vagy azok többségén.
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Az tanulók félévi értékelésére iskolánkban január első hetében kerül sor, a tanév végi
értékelésre június első hetében. A nevelőtestület a számonkérés formáját szóban, írásban
és/vagy gyakorlatban határozhatja meg.
A közismereti tárgyak (Magyar nyelv, Magyar irodalom, Idegen nyelv, Matematika,
Történelm, természetismeret, Fizika, Kémia, Biológia, Földrajz) félévi és tanév végi
értékelése és minősítése osztályozó vizsga keretében, legalább háromfős vizsgabizottság előtt
zajlik.
A gyakorlati tantárgyak (Rajz, Technika, Testnevelés, Etika/Hit- és erkölcstan, Ének-zene,
Dráma és tánc) értékelése és minősítése a szaktanár által adott gyakorlati jegy formájában
valósulhat meg.
R 64. §. A vizsgák időpontjáról az iskolavezetés írásban értesíti a tanulót, tanköteles tanuló
esetén a szülőt legalább a számonkérés időpontja előtt 7 nappal.
A tanuló köteles megjelenni a számára elrendelt osztályozó vizsgán. Távolmaradását 24 órán
belül orvosi igazolással igazolni kell.
Nkt. 45. § (6a) 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.
Nkt. 73. § f) A tanuló érdemjegyeit és osztályzatait az iskola állapítja meg, illetve dönt
minden esetben a tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben.
6.) Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról:
R. 75. § (2) 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.
7.) Az egyéni tanrenden tanuló jogai:
Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt az egyéni munkarenddel
rendelkező kötelességeiről és jogairól. A szülő, illetve a nagykorú tanuló kérelmére a tanuló
részt vehet a kötelező és választható iskolai foglakozásokon, tanórákon, sportköri
foglalkozásokon, látogathatja az intézmény könyvtárát, sportlétesítményeit.
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Az óralátogatásra az engedélyt az intézményvezető adhatja meg. Az óralátogatási jogot az
intézmény vezetője megtagadja, ha a tanuló iskolában történő megjelenése veszélyezteti a
többi tanuló biztonságos nevelésének és felügyeletének folyamatát.
Amennyiben az egyéni munkarendben tanuló, de rendszeresen iskolába járó egyes napokon
hiányzik, nem szükséges igazolást benyújtania, hiszen az egyéni munkarend szerint tanulót a
köznevelésről szóló törvény 55. §-ában foglaltak alapján az iskolai foglalkozások látogatási
kötelezettsége alól föl kell menteni.
Az egyéni munkarendnek semmilyen külön költsége nincs. A tanulót ugyanolyan juttatások
illetik meg, mint azokat, akik tankötelezettségüket rendszeres iskolába járással teljesítik (pl.:
térítésmentes tankönyv).
8.) Az egyéni munkarend létesítése iránti kérelem benyújtása:
Az egyéni munkarend határozott időre történő engedélyezése iránti kérelmet a szülő
(nagykorú tanuló) az adott tanév első napját megelőző június hónap 15. napjáig nyújthatja be
a felmentést engedélyező Oktatási Hivatalhoz. A június 15-i időpont után csak abban az
esetben lehet kérelmet benyújtani, ha a kitűzött időpontot követően a rendes tanulói
jogviszony iskolába járással történő teljesítésnek akadálya merül föl. Ilyen lehet például, ha a
tanuló családjával külföldre költözik, ha egészségi állapotában méltánylást igénylő lényeges
változás lép föl, vagy ha balesetet szenved.
Szabályzat hatálya:
A 2019/2020. tanévtől visszavonásig.
Átmeneti időszak – 2019.09.01 – 2020.08.31.
- A 2019.08.31-ig kezdeményezett magántanulói jogviszonyt nem lehet egyéni
tanrendre módosítani.
- 2019.08.31-ét követően az intézményvezető nem hozhat határozatot magántanulói
jogviszony engedélyezéséről, hiszen a magántanulói jogviszony, mint jogi kategória,
már nem létezik.
- Ha a 2019/2020. tanév megkezdését követően egy tanuló számára feltétlenül
szükségessé válna az egyéni munkarend szerinti kötelességteljesítés engedélyezése,
akkor a köznevelési törvény 45. § (5) bekezdésére hivatkozva a szülő (vagy nagykorú
tanuló) kérelmet nyújthat be az Oktatási Hivatal számára az egyéni munkarend
engedélyezésére, amelyben feltétlenül meg kell jelölnie azt a tanév közben
bekövetkezett körülményt, amely a tankötelezettség iskolába járással történő
teljesítését megakadályozza. Ilyen eset következhet be például a család (tartós)
külföldre költözésekor.
Dunaújváros, 2019. szeptember 1.
Rideg István
intézményvezető
Kérelem – Lásd „Iratminta” lent!
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Iratminta az egyéni munkarend engedélyezésére
Tárgy: Szülői kérelem az egyéni munkarend tanév előtti engedélyezésére
Oktatási Hivatal
1363 Budapest Pf. 19.
Tisztelt Oktatási Hivatal!
Kérem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint:
Gyermekem, …………….. (született: ………, anyja neve: ………….., lakása ………...,
tanulói azonosító száma: 7…………) számára a következő tanév első napjától, azaz 2020.
szeptember 1-jétől szíveskedjenek engedélyezni, hogy tankötelezettségét 2021. augusztus 31ig egyéni munkarend szerint teljesíthesse.
Gyermekem a 2019/2020-as tanévben a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola ….
évfolyamán (2400. Dunaújváros, Római körút 2.) teljesíti tankötelezettségét.
Kérelmem okaként kívánom megjelölni, hogy a szülők külföldi munkavégzése miatt
családunk gyermekeinkkel együtt előreláthatóan 2020. augusztus 1. napjától tartósan
külföldre költözik, ezért gyermekünk mindennapos iskolába járása nem oldható meg.
Gyermekünk külföldön történő iskolába járása egyelőre nem biztosított, ezért a
tankötelezettség külföldön történő esetleges jövőbeni teljesítése ellenére is szeretnénk, ha
magyarországi tanulói jogviszonya megmaradna.
(vagy)
Kérelmem okaként kívánom megjelölni, hogy a ….-i Szakértői Bizottság …./2019. sz.
szakértői véleményében javasolja gyermekem mentesítését a mindennapos iskolába járás alól
és tankötelezettségének egyéni munkarend szerint történő teljesítését, mert a tanuló egészségi
állapota nem teszi lehetővé a rendszeres iskolába járást.)
Kérem az Oktatási Hivatalt, hogy gyermekem számára szíveskedjék engedélyezni
tankötelezettségének egyéni munkarendben történő teljesítését.
Dunaújváros, 2020. június 15.
Tisztelettel:
…………………………………………………………... szülő
Értesítési címem: 2400. Dunaújváros, …………………..

