MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA, TÁVOLMARADÁSI-, TÁVOZÁSI
ENGEDÉLYEK

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell.
A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult.
A mulasztás igazolható:
 a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.
Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál
hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat.
 a tanuló beteg volt, és az megfelelően igazolta – az orvosi igazolást az orvos által
kiállított, aláírt és lepecsételt igazolás formájában, egyéb igazolást papír alapon,
szintén aláírt formában fogadunk el. (orvosi igazolás a hiányzások időpontjairól,
táppénzes papír a gyakorlati órákról történő hiányzásokról)
 a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni.
Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a
tanuló osztályfőnökét.
Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első
osztályfőnöki órán.
A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak
kell tekinteni.
Ha az igazolatlan mulasztás 10 óra felett van, a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően az iskola eleget tesz jelzési kötelezettségeinek.
Ha a tanuló egy héten keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola
semmilyen tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben értesítenie
kell.
Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való
önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben
írásbeli büntetést von maga után.
Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. A rendszeresen késő tanuló szüleit az
osztályfőnök írásban értesíti.
Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.
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A szülő nagyon indokolt esetben
egy tanévben összesen három napot
- nem alkalmat - igazolhat. (Napi hét
órával számolva ez 21 tanítási órát
jelent.)
Az igazolatlan hiányzás fegyelmi
vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a magatartásjegynek is tükröznie kell.
Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a nem tanköteles tanulónak, aki igazolatlanul
harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót legalább kétszer
írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár
javaslatára a nevelőtestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő.
Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy
tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló
tanulmányait csak az évfolyam ismétlésével folytathatja.
Ha a tanuló mulasztása az előzőekben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan
mulasztása nincs, és szorgalma, elért teljesítménye alapján úgy ítélhető meg, hogy
mulasztását

a

következő

tanév kezdéséig

pótolja,

illetőleg

az

előírt

gyakorlati

követelményeket teljesíteni tudja, az évfolyam megismétlésétől el lehet tekinteni. Az ügyben
a szakképző iskola nevelőtestülete dönt.
Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem
haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület
azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi
osztályozó vizsga letételét.

