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1.) Magántanulói jogviszony létesítése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
23.  §.  értelmében  „ha  a  tanuló  tanulmányi  kötelezettségének  a  szülő  döntése  alapján 
magántanuló-ként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg 
készül fel.  Az az iskola pedig, amellyel  a tanuló tanulói jogviszonyban áll – kivéve, ha a 
tanuló  független  vizsgabizottság  előtt  ad  számot  tudásáról  –  állapítja  meg  a  tanuló 
érdemjegyeit és osztályzatait, továbbá dönt – minden esetben – a tanuló magasabb évfolyamra 
lépésével kapcsolatos kérdésekben. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót, illetve 
a  szülőt  a magántanulói  jogairól  és kötelességeiről.  A magántanuló  kérelemre  felvehető  a 
napközibe és a tanulószobai foglalkozásra.”

Továbbá „ha a sajátos nevelési  igényű tanuló az illetékes  szakértői  és rehabilitációs 
bizottság,  a  beilleszkedési,  magatartási,  tanulási  nehézséggel  küzdő  tanuló  a  nevelési 
tanácsadó  szakértői  véleménye  alapján  tanulmányait  magántanulóként  folytatja,  iskolai 
neveléséről  és  oktatásáról  –  felkészítéséről,  érdemjegyeinek  és  osztályzatainak  megálla-
pításáról,  illetve  az  ehhez  szükséges  pedagógusokról  –  a  szakértői  véleményben  foglaltak 
szerint – az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A közoktatási törvény 
120.  §-ának  (1)  bekezdésében  meghatározottak  alapján  az  iskolában  nem  foglalkoztatott 
szakemberek biztosításáról

a) a beilleszkedési,  tanulási  nehézséggel,  magatartási  rendellenességgel  küzdő tanuló 
esetén a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadó;
b) sajátos nevelési  igényű tanuló esetén a fővárosi,  megyei  utazó szakember hálózat 
költségvetése terhére kell gondoskodni.
Az  iskola  köteles  gondoskodni  a  tanuló  felkészítéséről,  érdemjegyeinek  és 

osztályzatának megállapításáról  akkor is,  ha a szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás 
keretében  részesül  tartós  gyógykezelésben,  és  emiatt  magántanulóként  folytatja 
tanulmányait.”

Magántanulói  jogviszony létesítése a házasságról,  a családról  és a gyámságról  szóló 
1952.  évi  IV.  tv.  megfogalmazása  szerint  a  szülői  felügyeletet  gyakorlónak az intézmény 
vezetőjéhez címzett írásos kérelme alapján történik, melyre az intézmény vezetője határozatot 
hoz, amelyben engedélyezi a magántanulói jogviszony létesítését.

2.) A magántanuló felkészítése és értékelése

• Ha  a  tanuló  a  szülő  döntése  alapján  magántanuló  lesz,  felkészítéséről  a  szülő 
gondoskodik,  illetőleg  a  tanuló  egyénileg  készül  fel.  A  tanuló  érdemjegyeit  és 
osztályzatait az iskola állapítja meg, illetve dönt minden esetben a tanuló magasabb 
évfolyamra  lépésével  kapcsolatos  kérdésekben.  A tanuló  döntése  alapján független 
vizsgabizottság előtt is számot adhat tudásáról, érdemjegyeit ekkor a vizsgabizottság 
tanárai adják.

• A  sajátos  nevelési  igényű  tanuló,  illetve  a  beilleszkedési,  magatartási,  tanulási 
nehézséggel  küzdő  tanuló  iskolai  neveléséről  és  oktatásáról,  felkészítéséről, 
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érdemjegyeinek  és  osztályzatainak  megállapításáról,  illetve  az  ehhez  szükséges 
pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola gondoskodik.

• Az  iskola  köteles  gondoskodni  a  tanuló  felkészítéséről,  érdemjegyeinek  és 
osztályzatainak  megállapításáról  akkor  is,  ha  szakorvosi  vélemény  alapján  otthoni 
ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja 
tanulmányait.

• A magántanuló jogosult igénybe venni az iskolai könyvtár szolgáltatásait.
• A magántanulók felkészülését segíti tudásuk mérése, értékelése tanév közben. Ezekre 

félévente  kettő  konzultáció  keretében  kerül  sor.  A  számonkérés  formáját  szóban 
és/vagy  írásban  határozhatja  meg  a  szaktanár  saját  hatáskörben,  amennyiben  a 
számonkérés  a  szaktanár  előtt  történik,  a  dolgozatok/feleletek  időpontjáról  az 
osztályfőnök írásban értesíti a magántanulót, tanköteles magántanuló esetén a szülőt.

• A  magántanulók  félévi  értékelése  december-január  hónapokban,  a  tanév  végi 
értékelésre  május-június  hónapokban  kerül  sor.  A  számonkérés  formáját  szóban 
és/vagy írásban határozhatja meg a szaktanár. A félévi és év végi számonkérés mindig 
legalább háromfős vizsgabizottság előtt zajlik. A vizsgák időpontjáról az osztályfőnök 
írásban értesíti a magántanulót, tanköteles magántanuló esetén a szülőt.

• A félévi és az év végi vizsgák rendje három hétre kerül felosztásra, melyből az első 
héten az írásbeli vizsgák, a második héten a bölcsészettudományi terület tárgyainak 
szóbeli,  illetve  a  harmadik  héten  a  természettudományi  terület  tárgyainak  szóbeli 
vizsgái kerülnek megszervezésre.

• Magyar  nyelv  és  irodalom  tárgyból  kötelező  az  írásbeli  és  a  szóbeli  vizsga, 
matematikából az írásbeli vizsga.

• Az osztályfőnök  a  szaktanárokkal  egyeztetve  értesíti  a  szülőt  a  konzultációk  és  a 
vizsgák időpontjairól  és  beosztásáról  az első félévre  vonatkozóan október  10-ig,  a 
második félévre vonatkozóan pedig február 20-ig. Főszabály szerint a magántanulói 
jogviszony létesítésétől számított 20 munkanapon belül.

Jelen Magántanulói Szabályzat a 2010/2011-es tanévtől lép hatályba.

Kiskunfélegyháza, 2010. szeptember 1.

P.H.

Abonyi Henrik
intézményvezető-igazgató
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