
 

 
 

 

 

A FELVÉTEL, ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 

 

 

A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. Az iskola a körzetében 

lakó tanköteles tanulót köteles beírni az első osztályba, felvételét csak akkor utasíthatja el, ha 

az engedélyezett létszámot a beírt létszám meghaladja. A tanulói jogviszony felvétel vagy 

átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és 

az átvételről az egyedi körülmények mérlegelése alapján az igazgató dönt, figyelembe véve a 

szakmai munkaközösségek javaslatát. 

 

 

A TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE 

 

   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. 

   Kérelem benyújtója: a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló. 

   A kérelem benyújtásának határideje: a tanévet megelőző június 15.  

   Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a 

tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó 

körülmény merül fel. (Pl. baleset, külföldre költözés, tartós gyógykezelés) 

  Engedélyező szerv: 2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal 

 Az eljárás során a felmentést engedélyező szerv megkeresheti a 

gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót, 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi 

gyámot. 

 Az egyéni munkarendben tanuló tanulónak minden tárgyból 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. 

 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. 

 Nem változnak az engedélyezés szabályai a szakorvosi, szakértői vélemény 

alapján egyéni munkarendben tanulók esetében (Nkt. 27.§ (7)) 

 Az Oktatási Hivatal a szakértői véleményt és az orvosi igazolásokat is 

felülvizsgálja (nem a diagnózis felülvizsgálata történik) 

   A hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a 



 

 
 

tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból adatot közöl a területileg 

illetékes kötelező felvételt biztosító óvodák, iskolák fenntartói számára. A 

felmentést engedélyező szerv hivatalból, valamint a hivatal jelzése alapján 

elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség 

teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést. 

 


