
A hiányzások, késések szabályai 

 

A tanuló tanítási óráról (tanórán kívüli foglalkozásról) való késését és hiányzását 

a foglalkozást tartó pedagógus jegyzi be a naplóba. Az igazolatlan mulasztások 

hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel közösen 

jár el, indokolt esetben kezdeményezik a gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolat 

felvételét, valamint a tankötelezettség megszegése miatt a szabálysértési eljárás 

megindítását.  

Késések: 

A tanuló becsengetés utáni érkezése késésnek minősül. A késések csak 

indokolt esetben igazolhatók. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az 

órát tartó nevelő a késés tényét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak (szülői / 

nevelői igazolás, közlekedési akadály), vagy igazolatlannak minősül az 

osztálynaplóba bejegyzi.  

Hiányzások: 

A tanórákról, tanítási napokról, kötelező rendezvényekről tanítás nélküli 

munkanapokról való távolmaradást igazolni kell. Az iskolából tanítási időben 

csak indokolt esetben (pl. a szülő írásbeli kérésére) - az osztályfőnök, a 

tagintézmény-vezető engedélyével – távozhat el a tanuló. 

• Betegség esetén lekésőbb a megbetegedés második napján reggel a 

szülőnek telefonon vagy más módon értesítenie kell az iskolát. Ha nem 

történik meg az értesítés, akkor a harmadik naptól automatikusan 

igazolatlanként kerül dokumentálásra a hiányzás.  

• Az orvosi igazolást a tanuló köteles legkésőbb az iskolába jövetelének 

ötödik napján bemutatni osztályfőnökének. Amennyiben a tanuló ezt 

öt munkanapon belül elmulasztja, hiányzása igazolatlannak tekintendő. 

• Egy évben öt tanítási napot a szülő is igazolhat. 

• Előre látható hiányzásokat (kirándulás, családi program) az 

osztályfőnöknek kell jelenteni. Az engedélyezés az osztályfőnök és a 

tagintézmény-vezető hatásköre.  

A mulasztás következményeinek meghatározása és az igazolatlan mulasztás 

miatti intézkedések. 

Első igazolatlan óra mulasztás esetén az osztályfőnök tájékoztatja a szülőt, hogy 

gondoskodjék gyermeke rendszeres iskolába járásáról. Emellett 1 igazolatlan óra 

mulasztás esetén a tanuló már csak jó magatartást kaphat az adott hónapban.  

2 igazolatlan óra mulasztás esetén az osztályfőnök tájékoztatja a gyermekjóléti 

szolgálatot és közösen felkeresik a szülőt. 

3 igazolatlan óra mulasztás esetén a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetésben 



részesül és már csak változó magatartást kaphat az adott hónapban.  

5 igazolatlan óra mulasztás esetén a tanuló osztályfőnöki intésben részesül és 

már csak változó magatartást kaphat az adott hónapban.  

7 igazolatlan óra mulasztás esetén a tanuló osztályfőnöki megrovásban részesül 

és már csak változó magatartást kaphat az adott hónapban.  

Ha az igazolatlan mulasztás eléri a 10 tanítási órát, a tagintézmény-vezető 

értesítést küld a szülőnek, az általános szabálysértési hatóságként eljáró 

kormányhivatalnak (illetékes járási gyámhatóság), - gyermekvédelmi 

szakellátásban részesülő gyermek esetén a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot is értesíteni kell - és a gyermekjóléti szolgálatnak, valamint 

intézkedési tervet készítenek. Emellett 10 igazolatlan óra mulasztás esetén a 

tanuló tagintézmény-vezetői figyelmeztetésben részesül és már csak rossz 

magatartást kaphat az adott hónapban. 

Ha az igazolatlan mulasztás eléri a 30 tanítási órát, akkor a tagintézmény-vezető 

ismételten értesíti a szülőt, valamint újra tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot 

és az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt (illetékes járási 

gyámhatóság) és a rendőrséget, - gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 

gyermek esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot is értesíteni kell - 

akik kezdeményezik a gyermek védelembe vételét és egyidejűleg javaslatot 

tehetnek a családi pótlék természetbeni formában történő folyósítására. Emellett 

30 igazolatlan óra mulasztás esetén a tanuló tagintézmény-vezetői intésben 

részesül és már csak rossz magatartást kaphat az adott hónapban. 

Ha az igazolatlan mulasztás eléri az 50 tanítási órát, akkor az általános 

szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatal (illetékes járási gyámhatóság) 

és a gyámhivatal a tagintézmény-vezető jelzése alapján felfüggeszti az 

iskoláztatási támogatás folyósítását. Emellett 50 igazolatlan óra mulasztás esetén 

a tanuló tagintézmény-vezetői megrovásban részesül és rossz már csak 

magatartást kaphat az adott hónapban. 

 

Ha az igazolt és igazolatlan hiányzások száma összesen meghaladja a 250 

tanítási órát vagy ha a tanóráról való hiányzás meghaladja a 30%-ot, akkor a 

diák nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor 

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz 

tanítási órát. 
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