Mulasztásra vonatkozó rendelkezések
(2017. március 14. elfogadott Házirend alapján)
Késésekre vonatkozó szabályok:

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia
kell. A késések ideje összeadandó. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás
idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem
zárható ki a tanóráról.

A tanuló késését, mulasztását – okától függetlenül – tanítási óra esetén az
osztálynaplóba, egyéb foglalkozások esetén a foglalkozási naplóba a szaktanár, illetve
a foglalkozás vezetője jegyzi be. Az igazolást az osztályfőnök részére kell benyújtani.
Igazolt hiányzások:

A tanítási óra alóli felmentés nem hiányzás, de abban az esetben, ha a tanuló nem a
felmentésben kijelölt helyen tartózkodik a felmentés ideje alatt, akkor ez mulasztott
órának számat.

Nyelvvizsgára való felkészüléshez 3 nap igazolt távolmaradás vehető igénybe
nyelvenként és vizsgafokozatonként egy alkalommal.

Előzetes engedélyt adhat az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra:
az osztályfőnök a szülő kérésére 1-3 napig, ha a tanuló magatartása és
tanulmányi eredménye megfelelő,
az intézményvezető 3 napnál hosszabb időre,
a sport és egyéb kikérőhöz a szülő beleegyező nyilatkozata is
szükséges.
egészségügyi (orvosi) hiányzások
Hiányzások igazolása:

Tartós távollét esetén a szülő, illetve kollégiumi nevelő értesíti az osztályfőnököt a
hiányzás okáról és várható időtartamáról.

A mulasztást igazolhatja:
a szülő 3 napnál nem hosszabb mulasztás esetén orvosi kontroll nélkül,
minden más esetben az orvosi igazolás mellett az ellenőrzőbe szülői
aláírás is szükséges
szakképző évfolyamon tanulók esetében orvosi táppénzes papír

A tanuló köteles általános szabályként az igazolást a mulasztást követő osztályfőnöki
órán bemutatni.

Ha a tanuló a távolmaradást 5 munkanapon belül nem igazolja a hiányzást követően,
mulasztott óráit igazolatlannak kell tekinteni. A tanuló igazolt, és igazolatlan óráinak
számát a naplókban vezetett mulasztások alapján kell megállapítani.

A szakképzésben részt vevő tanulók kötelesek a gyakorlatról való hiányzást a
gyakorlóhelyen táppénzes papírjuk bemutatásával igazolni a hiányzás lejártát követő
munkanapon. Szülői kéréssel csak akkor lehet hiányozni gyakorlatról, ha ehhez a
gyakorlati hely hozzájárul és biztosítja a gyakorlat teljesítését más napokon.

A 2011. évi CLXXXVII. törvény 39§ (3)-(5) bekezdések értelmében, ha a tanulónak a
tanévben (szorgalmi időszakban) a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan
mulasztása meghaladja a gyakorlati képzési idő 20 %-át, a tanuló tanulmányait csak az
évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati oktatás tanulószerződés





alapján folyik az évismétléshez a gyakorlati képzőhely hozzájárulására is szükség van.
Ha a tanulónak igazolatlan mulasztása nincs és a következő tanév megkezdéséig
pótolni tudja hiányzásait, a nevelőtestület mentesítheti az évfolyam megismétlése alól.
Ha a tanulónak a szorgalmi időszakon kívüli (nyári összefüggő) szakmai gyakorlati
képzésen az igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai
gyakorlat óraszámának 20 %-át, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette
(nem léphet magasabb évfolyamba). A tanuló igazolatlan hiányzása a nyári szakmai
gyakorlati képzés óraszámának 5 %-át nem haladhatja meg. Az igazolatlan mulasztást
a tanuló köteles pótolni. Az összefüggő szakmai gyakorlatot a tanév megkezdéséig
abban az esetben pótolhatja a tanuló, ha hiányzásai meghaladják a 20 %-os mértéket,
nincs igazolatlan mulasztása vagy igazolatlan mulasztása nem haladta meg az 5 %-ot
és azokat pótolta, szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő
tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja.
A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének
javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt, amennyiben a fentiek szerint a
tanuló hiányzását pótolta és a pótlásról a képzőhely az igazolást kiállította.

Igazolatlan hiányzások következményei:

A tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásáról az iskola, írásban értesíti:
1. Egy óra igazolatlan mulasztás után a szülőt és kollégiumot.
2. Tíz óra igazolatlan mulasztás után a
- szülőt
- Járási Gyámhivatalon kívül az általános szabálysértési hatóságként eljáró
kormányhivatalt (Járási Hivatal),
- Gyermekjóléti Szolgálatot,
- gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálatot kell értesíteni.
3. Harminc óra igazolatlan mulasztás után
- szülőt,
- az általános szabálysértési hatóságot (Járási Hivatal),
- a Gyermekjóléti Szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az
értesítésében,
- gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálatot
4. Ötven óra igazolatlan mulasztás után
- szülőt,
- tartózkodás helye szerint illetékes jegyzőt.
- a Járási Gyámhivatalon kívül a Kormányhivatal Oktatási Főosztályát kell
értesíteni.
Az értesítésekben feltüntetett igazolatlanul mulasztott órák számából ki kell derülnie a
10, 30, 50 órás hiányzásnak. Amennyiben a tanév során a 30 órán felül további
igazolatlan mulasztás állapítható meg, a szabálysértési feljelentést akkor kell ismét
megtenni a Járási Hivatal felé, amennyiben az igazolatlan mulasztás mértéke újból
eléri a 30 órát, tehát a 60, a 90, 120, 150 … stb. órát. Tehát, csak akkor kell a
szabálysértési feljelentést ismételten megtenni, ha a 30 óra ismétlődik. Ha a tanuló
igazolatlan mulasztásainak száma elérte a 60 órát, akkor ismételten a lakóhely szerinti
Járási Hivatalt kell értesíteni, akkor is, ha a harmincadik igazolatlan mulasztásnál a
Járási Hivatal értesítése már megtörtént. Ugyanígy kell eljárni minden harmincadik
igazolatlan mulasztásnál (90., 120., 150. … stb.). Ha az ismételt értesítés megtörtént,
akkor a 61., 62., 63. … stb. igazolatlan mulasztásnál nem kell újra értesíteni a Járási

Hivatalt mindaddig, amíg a mulasztások száma el nem éri a 90 órát. Ezekben az
esetekben a Kormányhivatal Oktatási Főosztályát nem kell értesíteni.
Ha folyamatosan 50 órán felüli igazolatlan hiányzásokat halmoz fel a tanuló, nem elég
csak a Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztatni, hanem a Járási Hivatalokat is
értesíteni kell (a fent leírtak szerint), hiszen a szabálysértési eljárást csak a Járási
Hivatalok tudják megindítani.


Nem tanköteles kiskorú tanuló esetén
1. 10 óra igazolatlan hiányzás után értesíteni kell a szülőt.
2. A nem tanköteles tanuló 30 óra igazolatlan hiányzás után kizárásra kerül. (2011.évi
CXC. törvény a köznevelésről 53.§.(4); 20/2012. Korm.rendelet 50.§. (4)). Az
osztályfőnök köteles írásban figyelmeztetni a tanulót igazolatlan hiányzásának
következményeiről (kiskorú tanuló esetén a szülőt) az első, a tízedik és a
huszonnyolcadik óra után ismételten.

Igazolatlan mulasztás szankcionálása a magatartás jegyek megállapításánál:

Nem lehet példás magatartású az a tanuló, akinek igazolatlan hiányzása van.

A magatartásra kapott érdemjegyet az igazolatlan hiányzások miatt az alábbiak
szerint kell korrigálni:
- 1-7 igazolatlan óra esetén egy jeggyel,
- 8-14 igazolatlan óra esetén két jeggyel,
- 14 óra felett három jeggyel csökkentjük (ha erre a megállapított osztályzat
lehetőséget nyújt!).

