Magántanulói szabályzat
Győri Váci Mihály Általános Iskola
A „2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” rendelkezései a magántanulói
státuszról:
„45. § (5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése,
tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő
kérelmére magántanulóként teljesíthető.
45. § (6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy
tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok
eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a
gyermek lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt,
amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról,
hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű
tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat
véleményét.”
A fenti törvényben leírt igazgatói feladatokat - a Győri Váci Mihály Általános Iskola
esetében - az intézményvezető látja el.
A magántanulói jogviszonyra vonatkozó kérelmet írásban a Győri Váci Mihály
Általános Iskola intézményvezetőjének kell benyújtania a szülőnek/gondviselőnek.
A kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát. Ha a tanuló sajátos nevelési igényű,
testi,
érzékszervi,
értelmi,
beszédfogyatékosságára,
autizmusára,
halmozottan
fogyatékosságára, vagy a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban való
tartós és súlyos akadályozottságára tekintettel kérik a mentesítést, az illetékes szakértői és
rehabilitációs bizottság, ha pedig tanulási nehézségre tekintettel kérik, a nevelési tanácsadó
szakértői véleményét is csatolni kell.
A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 55.§ (1) alapján az igazgató a
gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére – kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmérefelmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni
adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a
tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy
sajátos helyzete indokolttá teszi.
A kérelemre az intézmény vezetője határozatban válaszol, melyben - az adott tanévre
vonatkozóan - rögzíti azt, hogy a tanuló magántanulóként teljesíti tanulói kötelességét.
A magántanulói státuszt minden tanévben újra kérelmezni kell a fent leírtak szerint.
A magántanuló felkészítése és értékelése:
Ha a tanuló a szülő döntése alapján magántanuló lesz, felkészítéséről a szülőnek kell
gondoskodnia, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel. A tanuló érdemjegyeit és osztályzatait
az iskola állapítja meg, illetve dönt minden esetben a tanuló magasabb évfolyamra lépésével
kapcsolatos kérdésekben.
A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, magatartási, tanulási
nehézséggel küzdő tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek
és osztályzatainak megállapításáról, illetve az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői
véleményben foglaltak szerint az iskola gondoskodik.

A magántanuló év elején órarendet és tematikát kap minden tantárgyból a vizsgához, amely
segíti felkészülését a félévi és év végi vizsgákra.
A magántanuló igénybe veheti az iskolai könyvtár szolgáltatásait.
A magántanuló részt vehet a tanítási órákon, ha betartja az iskola Házirendjében
foglaltakat.
A magántanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha felmentették a tanórai
foglalkozásokon való részvétele alól. Félévi értékelésére januárban kerül sor, a tanév végi
értékelésre június első hetében, végzős tanuló esetében április második felében.
A számonkérés formáját szóban és/vagy írásban határozhatja meg a szaktanár.
A vizsgák időpontjáról az osztályfőnök írásban értesíti a magántanulót, tanköteles
magántanuló esetén a szülőt.
Vhr. 21. § (5) A magántanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.
Melléklet:
- Kérelemminta magántanulói jogviszony létesítéséhez.
Győr, 2015. szeptember 01.

Répásiné Hajnal Csilla
intézményvezető

A szabályzatban foglaltakat megismertem, tudomásul veszem:

szülő/gondviselő

A Győri Váci Mihály Általános Iskola
intézményvezetőjének
9011 Győr, Váci Mihály utca 1-3.
Tárgy: magántanulói kérelem

Tisztelt Intézményvezető!

Alulírott ………………………………………. szülő azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy
……………………………………………..……….……. nevű …… osztályos gyermekem,
(szül:………………….,……………...hely…………év …………… hó …. nap,
anyja neve:……………………………...................... a tanuló állandó
lakása:………………………………………………………) a 201.. /201…. tanévben,
……… év ..… hó …… napjától tankötelezettségét magántanulóként teljesítse.
Kérésemet az alábbiakkal indoklom:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent nevezett gyermek
törvényes gondviselője vagyok. A magántanulói jogviszonnyal járó jogokat és
kötelezettségeket megismertem. Gyermekem osztályozó vizsgára történő egyéni
felkészülésének feltételeiről gondoskodom.
Győr, ……….év ..… hó ..… nap

Tisztelettel:
……..…………………………………

……………..……………………….

anya (gondviselő) aláírása
Olvasható név: …………………………………….
Lakcím: …………………………………………....
Telefonszám:………………………………………
Email cím:…………………………………………

apa (gondviselő) aláírása

