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Együttműködésüket kérem a hiányzások számának csökkentésében, a tanulmányi és tankötelezettség teljesítése 
és a tanórák védelme érdekében. Egyúttal tájékoztatom Önöket a jogszabályokban és a Házirendben lévő kötele-
zettségekről, lehetőségekről.  

A., HIÁNYZÁSOK BEJELENTÉSE ÉS IGAZOLÁSA 
1. Előre látható hiányzást a szülőnek írásban/elektronikusan kell kérnie: egy órányi hiányzást a szaktanár, egy na-

pos mulasztást az osztályfőnök, ennél hosszabbat az igazgató engedélyezhet. A kérelmet a tervezett hiányzást 
megelőzően legalább 15 nappal be kell nyújtani. Felhívom a figyelmüket arra, hogy az engedély megadása nem 
automatikus, az osztályfőnök és a szaktanárok véleményének figyelembevételével történik. 

2. Előre nem látható hiányzás esetén a mulasztás első napján a szülőnek személyesen, telefonon vagy elektroni-
kusan értesítenie kell az iskolát. Ebben az esetben, az ellenőrzőben rögzített (orvosi vagy szülői) igazolást a diák-
nak a mulasztást követő első osztályfőnöki órán, de legkésőbb 5 munkanapon belül kötelessége bemutatni (vagy 
a szülőnek elektronikus ügyben igazolni) Ezektől eltérő esetben az osztályfőnök megtagadhatja az igazolás elfo-
gadását, melyről Önöket az ellenőrzőn keresztül írásban értesíti. 

3. A szülő évente 3 tanítási napot igazolhat, azonban az osztályfőnök megtagadhatja az igazolás elfogadását, ha 
ezzel kapcsolatos szándékát már korábban a szülőnek írásban jelezte.  

     A fentiek értelmében gyermeke hiányzása vagy IGAZOLT vagy IGAZOLTALAN státuszú lesz. 
4. Kérem a tanév megkezdésekor, az iskolai rendezvénynaptárt és a tanév rendje rendeletet is áttekintve tervezzék 

meg a családi programjaikat, hogy a diák részt tudjon venni a tanítási napokon. 

B., AZ IGAZOLATLAN HIÁNYZÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI 
1. Az első igazolatlan óra után levélben értesítjük Önöket az igazolatlan hiányzás tényéről és megismétlődésének 

következményeiről. Kollégisták esetén értesítjük a kollégiumot is. 
2. A második igazolatlan óra után a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül, valamint az Önök írásbeli tájé-

koztatásával egyidejűleg – tanköteles korú tanuló esetén – felvesszük a kapcsolatot a területileg illetékes gyer-
mekjóléti szolgálattal, hogy a probléma orvoslása érdekében keressék meg Önöket. 

3. A tizedik igazolatlan óra után nem tanköteles tanuló esetén levélben értesítjük Önöket a hiányzásokról és követ-
kezményeiről, míg tanköteles korú diák esetében a gyermekjóléti szolgálathoz fordulunk, akik közigazgatási eljá-
rást indítanak a tanuló tankötelezettségének teljesítése érdekében. Minden esetben felvesszük a kapcsolatot a 
tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatósággal és a Járási Hivatallal is. 

4. A tizedik igazolatlan óra után az iskolai Házirend szerint fegyelmi eljárás kezdeményezhető a tanulóval szemben a 
mulasztása miatt. A fegyelmi eljárás elindításáról és annak részleteiről írásban értesítjük Önöket. 

5. A tizenegyedik igazolatlan óra után kiskorú, nem tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot értesítjük. 
6. A harmincadik igazolatlan óra után - NEM tanköteles korú diák esetében - a jogszabályi rendelkezés értelmében a 

tanuló tanulói jogviszonya megszűnik intézményünkkel, míg tanköteles korú diák esetében újból a gyermekjóléti 
szolgálathoz, valamint a Kormányhivatalhoz, mint általános szabálysértési hatósághoz fordulunk. 

7. Az ötvenedik igazolatlan óra után haladéktalanul értesítjük a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőt. 

8. Igazolatlan hiányzás esetében a tanuló magatartása félévkor és év végén sem lehet példás. 

C., A HIÁNYZÁSOK EGYÉB LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI 
1. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát 

vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye taní-
tási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestü-
let engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma 
meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja az 
időarányos mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell 
tennie. 

2. Amennyiben a hiányzás szülői kérésre történik, a tananyag pótlásáról a szülőnek kell gondoskodnia. A számon-
kéréssel kapcsolatosan kedvezmény a mulasztást követően szaktanári döntés alapján adható, de nem kötelező. 

3. A tanulók kötelesek munkakezdés előtt 5 perccel megjelenni az iskolában. Az igazolatlan reggeli késések követ-
kezményeit a Házirend 8.10. pontja tartalmazza. 

Gyermeke érdekében történő együttműködő segítségét köszönöm. 
Veszprém, 2019. szeptember 1.   Schultz Zoltán igazgató 

A fenti tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem: 
Kelt:  _______________________   ............................................... 
 a szülő aláírása 
Jelen dokumentum letölthető az iskola honlapján az Egyéb menü E-dokumentumok közül. 


