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1. TANKÖTELEZETTSÉG

a 2015/2016-os tanévben
9-10-11. évfolyam:



annak a tanévnek a végéig (augusztus 31-éig), amelyben a tanuló betölti a 16. életévét
az SNI tanulók tankötelezettsége a szakértői bizottság véleménye alapján annak a
tanévnek a végéig meghosszabbítható, amelyben a tanuló a 23. életévét betölti

12. évfolyam



aki a 2012/2013-as tanévben először kezdte a 9. évfolyamot, annak a tanévnek a
végéig (augusztus 31-éig), amelyben a tanuló betölti a 16. életévét
aki a 9. évfolyamot a 2012/2013-as tanév előtt kezdte (évismétlő), a 18. életéve
betöltését követő augusztus 31-éig.

2. A MULASZTÁS KÖVETKEZMÉNYEI

a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ 2014. 11.04. napján hatályos rendelkezései
szerint
Az iskola értesítési kötelezettsége igazolatlan mulasztás esetén:
Tanköteles korú tanuló esetében






első igazolatlan mulasztás → a szülő értesítése ellenőrzőben
újabb igazolatlan mulasztás →a szülő értesítése és tájékoztatása az igazolatlan
mulasztás következményeiről levélben
10 igazolatlan óra → Gyámhatóság (gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti
Járási Gyámhivatal /www. jaras.info.hu/) és a gyermekjóléti szolgálat értesítése
30 igazolatlan óra → Járási Hivatal Szabálysértési Hatóság és gyermekjóléti
szolgálat értesítése
50 igazolatlan óra → Gyámhatóság (gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti
Járási Gyámhivatal /www. jaras.info.hu/)

Nem tanköteles tanuló esetében
az iskola köteles értesíteni a nagykorú tanulót, illetve kiskorú tanuló esetében a szüleit,
ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát, és fel kell hívnia figyelmét a
mulasztás következményeire,
a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, ha 30
tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul, feltéve, ha az iskola a tanulót, illetve
kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette a
hiányzás következményeire.





3. A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A diákigazolványra való jogosultság ideje:
ha a tanév végén szűnik meg a tanulói jogviszony → október 31-ig
ha félévkor szűnik meg a nem tanköteles tanulói jogviszonya → március 31-ig




A tanulói jogviszony megszűnésekor az iskolának be kell vonnia a diákigazolványt, és a fenti
időpontig érvényes igazolást („ideiglenes diákigazolványt”) kell kiállítania.
A diákigazolvány igénylésének menete:
1. az okmányirodában a fénykép és az aláírás felvételének elintézése
2. jelentkezés a titkárságon a személyi és lakcímkártyával, illetve az okmányirodában
kapott NEK-azonosítóval
3. a diákigazolvány díjának befizetése a gazdasági irodában → 1.400,- Ft (ez nem kérhető
vissza, ha az igénylést az igénylő hibájából elutasítják vagy érvénytelenítik)
4. a titkárság a személyi okmányok alapján ellenőrzi a KIR-ben szereplő adatokat
5. a titkárság elektronikusan rögzíti az igénylést és a díj befizetésének tényét az IAR-ban
6. a kinyomtatott ellenőrző lap adatait a diák ellenőrzi, majd aláírja a lapot
7. a diákigazolvány megérkezéséig igazolást lehet kérni, amely ideiglenes
diákigazolványnak minősül, és a kiállítástól számított 60 napig érvényes (ingyenes)
8. a diákigazolványt a tanuló lakcímére küldik ki
Érvényesítő matrica:


a tanköteles tanulók diákigazolványa matrica nélkül is érvényes a tankötelezettség
lejártát követő tanév október 31. napjáig, utána már csak ingyenesen kérhető
matricával

Tankötelezettség:



2011/2012-es tanévben vagy az előtt kezdte a 9. évfolyamot → a 18. életév
betöltésének tanéve
2012/2013-as tanévben vagy az után kezdi a 9. évfolyamot → a 16. életév betöltésének
tanéve

A matrica elvesztése → 3.500,- Ft
A diákigazolvány elvesztése, megrongálódása stb. esetén:
ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az új igazolvány igénylésekor



A diákigazolvány bevonása:
a tanulói jogviszony megszűnésekor (normál esetben igazolás kiadása mellett)
az igazolás kiadásakor (pl. megrongálódott igazolvány helyett újat igényelt)




A jelenlegi diákigazolványra vonatkozó szabályok:



a jogosultság megszűnéséig érvényesek, illetve a nem tanköteleseknél matricával
érvényesíthetőek
a 2012. január 1-je előtt kiadott ideiglenes diákigazolványok már nem érvényesek

