MAGÁNTANULÓI SZABÁLZAT
Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola
1. Jogszabályi háttér
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.)
- A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet (R)
2. Magántanulói státus
- Az Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint a tankötelezettség – ha az a tanuló
fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából
nem hátrányos - a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. Szülői
kérelmet csak az adott tanévre vonatkozóan lehet előterjeszteni.
- Az Nkt. 45 § (6) bekezdése kimondja, hogy amennyiben az iskola
igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos hogy tanulmányainak ily
módon tegyen eleget, akkor értesíti az illetékes kormányhivatalt, aki dönteni fog
arról, hogy a gyermek milyen formában teljesítse tankötelezettségét.
- A Nkt. 2015. január 1. módosított (6) bekezdése szerint az iskola a
magántanulói jogviszony létesítése előtt köteles írásban kikérni a Családsegítő
Központ és a Gyámhivatal véleményét.
- Kivételes esetben a magántanulói jogviszony létesítését az iskola is
kezdeményezheti.
-A sajátos nevelési igényű tanuló, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási
zavarokkal küzdő tanuló a szakértői bizottság illetve nevelési tanácsadó
szakvéleménye alapján válhat magántanulóvá.
- A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, magatartási, tanulási
nehézségekkel küzdő tanuló felkészítéséről, érdemjegyei megállapításáról,
illetve az ehhez szükséges pedagógusokról az iskola gondoskodik.
- Szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében tartós gyógykezelésben
részesülő tanuló is folytathatja tanulmányait magántanulóként. Ebben az esetben
az R 75. § (4) bekezdése alapján az iskola köteles gondoskodni a tanuló
felkészítéséről.
Magántanulói státus akkor létesül, ha a tanuló az iskolával magántanulói
jogviszonyt létesít.
A magántanulói jogviszonyra vonatkozó kérelmet a szülő/gondviselő az iskola
igazgatójának írásban nyújtja be. A kérelemben meg kell jelölni a kérelem
indokát.

Az Nkt. 55. § (2) bekezdése alapján az igazgató a szülő kérelmére – felmentheti
a magántanulót az iskolai kötelező foglalkozáson való részvétel alól. Az
igazgató a tanulót kérelmére felmentheti a készségtárgyak, informatika, valamint
az erkölcstan tanulása alól.
A tanuló testnevelését, sportolását támogatni kell, ajánlott edzéstervet készíteni
számára, természetesen a tanuló közreműködésével.
A szülő kérelmére az intézmény vezetője határozatban válaszol, amelyben az
adott tanévre vonatkozóan rögzíti azt, hogy a tanuló magántanulóként teljesíti
tanulói kötelezettségét.
A magántanulói státuszt minden tanévben újra kell kérelmezni a fent leírtak
szerint.
Az R . 75 § (2) bekezdése alapján a magántanuló az igazgató előzetes
engedélyével részt vehet a tanórai és egyéb foglalkozásokon abban az esetben,
ha betartja az iskola Házirendjében foglaltakat.
3. A magántanuló felkészülése és értékelése
Az Nkt. 55 § (2) bekezdése alapján, ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének
magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló
egyénileg készül fel. A tanuló érdemjegyeit és osztályzatait az iskola állapítja
meg, illetve dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépésével kapcsolatban.
A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni. Az iskola
igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót valamint a szülőt a magántanuló jogairól
és kötelességeiről, ezt a magántanulói szabályzat ismertetésével teszi meg.
A magántanuló az alábbiak szerint ad számot tudásáról.
- Tanév közben két alkalommal (általában novemberben és márciusban),
konzultációs lehetőséget biztosítunk, melynek időpontjáról az igazgató
írásban értesíti a tanulót illetve szülőt.
- A félévi értékelésre január első felében kerül sor, az év végi értékelésre
június első felében. A félévi és év végi számonkérés legalább 3 fős
bizottság előtt történik. A vizsgák időpontjáról az igazgató értesíti a
tanulót, a számonkérés időpontja előtt minimum 7 nappal.
- A tanuló a vizsgán köteles megjelenni, illetve távolmaradását orvosi
igazolással kell igazolnia 1 héten belül.

- Amennyiben a tanév végi értékelésről távol marad és 3 napon belül nem
nyújt be igazolást, a tanévet ismételni köteles.
- A tanuló úgy is dönthet, hogy független vizsgabizottság előtt ad számot
tudásáról, ekkor érdemjegyeit a vizsgabizottság állapítja meg.
Melléklet:
- Kérelemminta magántanulói jogviszony létesítéséhez.
Győr, 2015. április 20.

Szilbekné Cseh Györgyi
igazgató

A szabályzatban foglaltakat megismertem, tudomásul veszem:

szülő / gondviselő

