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51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a
nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg,
gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló
esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a
gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet
a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt
bekövetkezett távollét pontos időtartamát is
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő előzetesen bejelentette, hogy gyermekét nem viszi el az iskolába
b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak
szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja: a
hiányzást követően három napon belül bemutatja az igazolást.
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni
e) a szülő 3 napot igazolhat.
Igazolatlan hiányzás tanköteles tanuló esetén:
- az első mulasztás után kap értesítést a szülő az iskolától.
- az igazolatlan mulasztások ismétlődésekor az iskola a gyermekjóléti szolgálatot, majd 10
igazolatlan óra fölött a fővárosi Kormányhivatalt, vagy (vidéki tanuló esetén) a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályát – ezek
következményeként a gyermekjóléti szolgálat keresi fel a családot, és kezdi el gondozó
munkáját a család iskolával való együttműködésének erősítése érdekében.
- a 30 óra igazolatlan hiányzás utáni iskolai értesítést követően a Kormányhivatal illetve a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályát,
aki szabálysértési eljárást indít a gondviselővel szemben.
- az 50 igazolatlan óra elérésekor sor kerül az iskoláztatási támogatás folyósításának
szüneteltetésére, illetve 16.-dik életkor alatt kötelezően, 16. életév felett, indokolt esetben a
fiatalkorú védelembe vételére.

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a
kétszázötven tanítási órát,
b)egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem
minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére
meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt
minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a
házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő
eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.
Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

