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INTÉZMÉNYI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL ÉS MEGSZŰNÉS
HELYI SZABÁLYAI
A tanulói jogviszony létesítése (2011. évi CXC. tv. 45.§)
Intézményünkbe gyermeket csak a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság javaslatára
vehetünk fel. A komplex szakértői vizsgálat (pedagógiai, orvosi, pszichológiai) eredményeiről, s az
iskolaválasztás lehetőségeiről a szülő tájékoztatást kap, Ha a szakértői bizottságintézményünket jelöli
ki a tankötelezettség teljesítésére, akkor a szülőt időben értesítjük a beiratkozás időpontjáról, egyúttal
lehetőséget biztosítunk – nyílt nap formájában –, hogy személyesen is megismerkedjen intézményünk
tevékenységével. A tanuló osztályba sorolása a szakértői vélemény alapján történik.
Tanulói jogviszony orvosi, szakértői javaslatra a szülő kérelmére magántanulóként is teljesíthető, ha
a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából ez nem
hátrányos. A mindennapi iskolába járás alól felmentett tanulók a törvényben meghatározott órakeret
szerint felkészítésben részesülnek, ahol egyéni foglalkozások keretében a közismereti tantárgyakból
készülnek az osztályozó vizsgára. A tanév végén osztályozó vizsgát kötelesek tenni, bizonyítványuk
egyenértékű az osztályközösségben neveltekével.
Amennyiben a magántanulói státuszban folytatott tanulmányok eredményes befejezésére nem lehet
számítani az intézmény vezetője állásfoglalást kér a területileg illetékes Kormányhivataltól a
tankötelezettség teljesítéséről.
Beíratkozás: 2018. június 20-21. 8-15 óra.

Tanulói jogviszony megszűnése
Az iskolai tanulmányok befejezése előtt
 Lakóhely változtatás esetén a szülő kérésére, amennyiben befogadó nyilatkozatot hoz az új
iskolából.
 A Köznevelési (2011. évi CXC.) törvénynek eleget téve, szülői nyilatkozat alapján.
 Kontrollvizsgálat alapján szakértői javaslatra áthelyezve a „többségi” általános iskolába. A
kontrollvizsgálatot kérheti szülő, pedagógus.
 Gyermekvédelmi szakellátásban történő változás esetén.
Az iskolai tanulmányok befejezésekor
 A felső tagozat végén (8. osztály) más, középfokú szakképző intézményben való
továbbtanulás esetén 8. osztályos osztályzattal, végbizonyítvánnyal értékelve, dokumentálva.
 Az előkészítő speciális szakasz végén (10. osztály).
 A készségfejlesztő speciális szakiskola 12. évfolyama végén (szakmai tárgyból belső vizsga
letétele kötelező.).
 A tankötelezettségi korhatár elérésével a tankötelezettségi törvénynek eleget téve. Az iskolai
képzés a szülő kérésére, s a nevelőtestület javaslatára a törvénynek megfelelően
meghosszabbítható.
 Tanköteleskor befejezése után, fegyelmi eljárás esetén nevelőtestületi döntés alapján.
 Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa.

