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Tájékoztatás felnőttoktatásban résztvevő tanulók részére
2018 / 2019. tanév
A tanév rendje – a nappali rendszerű oktatáshoz hasonlóan – az alábbiaknak megfelelően
alakul a 2018 / 2019. tanévben (a 2018 / 2019. tanév rendjéről szóló 13 / 2018. (VI. 14.)
EMMI rendelet alapján):
•

A tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja
2019. június 14. (péntek).
A felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének
keretében – az igazgató határozza meg.
•

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az
utolsó tanítási nap 2019. május 2.

•

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2018. november 5. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

A 2018 / 2019. tanévben szervezett óraszámok
A 2018 / 2019. tanév 1-11. évfolyamon 36, 12. évfolyamon 31 tanítási hét. Az adott
évfolyamokon az alábbi éves óraszámok valósulnak meg:
1-4. évfolyamokon

540 óra

5-8. évfolyamokon

540 óra

9-11. évfolyamokon

612 óra

12. évfolyamon

527 óra

Az osztályok órarendjei minden esetben az adott feladat-ellátási hely rendjének megfelelően
kerülnek kialakításra.

A tanulók hiányzásával kapcsolatos információk
Az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét és
távolmaradását. Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján
megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya.
Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet
mulasztott igazolatlanul. Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról
távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni
tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható.
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie,
ha:
•
•

•

akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja – csak
eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait magasabb évfolyamon
akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át, szakképző
évfolyamon a 20%-át meghaladta, és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az
adott tárgyból.
ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető,

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladta a fentebb említett óraszámokat – ide
értve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékának túllépését – akkor két
lehetőség áll az intézmény előtt:
•

ha hiányzásai ellenére a tanuló tanév közben teljesítménye éremjegyekkel értékelhető
volt, akkor a tanuló félévi vagy év végi minősítése a pedagógiai programban szereplő
módon minden további nélkül értékelhető, azaz pusztán a hiányzásai miatt nem
feltétlenül kell osztályozó vizsgát tennie.
• ha hiányzásai következtében a tanulónak nincs elegendő évközi osztályzata, akkor a
tanév végén nem minősíthető, kivételt képeznek az alábbi esetek:
o ha a nevelőtestület hiányzásai ellenére engedélyezi számára az osztályozó vizsgát.
o ha igazolatlan hiányzásának mértéke nem haladta meg a húsz órát.

A nevelőtestület úgy is dönthet, hogy bizonyos tantárgyakból az évközi osztályzatai alapján
leosztályozza a tanulót, más tantárgyakból – amelyekből a hiányzásai eredményeként nincs
elegendő osztályzata – pedig osztályozó vizsgára kötelezi. Úgy azonban nem dönthet, hogy
néhány tárgyból az évközi osztályzatok alapján leosztályozza a tanulót, más tantárgyakból
azonban nem engedélyezi az osztályozó vizsga letételét.

Felvétel a felnőttoktatásban
A felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézmény vezetője a jelentkezőt kérelmére
felveszi az intézménybe. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola
igazgatója dönt.
A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben
• nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik,
• középfokú iskola esetén huszonötödik
életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. (Nkt. 60. §. (2). bekezdés)
Esti tagozaton végezheti, folytathatja középiskolai tanulmányait minden olyan tanulni vágyó,
aki az adott tanévben betölti 16. életévét. (Nkt. 60. §. (3). bekezdés)

A felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézménybe történő beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok:
- kitöltött jelentkezési lap,
- a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítvány,
- személyi igazolvány,
- lakcímkártya,
- TAJ kártya.
A felvétel általános szabályai:
- általános iskolában a legmagasabb iskolai végzettség (legmagasabb sikeresen befejezett
évfolyam) alapján a következő évfolyamra történik a beiskolázás.
- 9. évfolyamra vesszük fel a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezőket.
- 10. évfolyamra vesszük fel a szakmunkásképzőt, a szakképző iskolát, illetve a szakiskolát
végzetteket, akik egyáltalán nem tanultak közismereti tárgyakat.
- 11. évfolyamra vesszük fel az iskolarendszerű képzésből érkező szakmunkás végzettséggel
rendelkező tanulókat, akik tanultak közismereti tárgyakat. Amennyiben a 10. évfolyam
tárgyai nem feleltethetőek meg az intézmény helyi tantervének tárgyainak, abban az esetben a
tanuló különbözeti vizsgát tehet a hiányzó tantárgyakból.
- Akik a tanulmányaikat gimnáziumban, szakközépiskolában megszakították, iskolánkban a
megfelelő évfolyamon folytathatják, tantárgyi eltérés esetén különbözeti vizsga letételével.
- Egyéni elbírálás alapján, mód van a fentiektől való eltérésre, általános esetben tanulmányok
alatti (osztályozó, különbözeti) vizsgák letételével magasabb évfolyamra történő felvételre, a
tanulmányi idő rövidítésére.

Átvétel, átiratkozás
Más iskolából, illetve más tanulócsoportból történő átvétel esetén az igazgató az
intézményvezetés előzetes javaslata alapján dönt a felvételről a jelentkezőnek az alapfokú
iskolában, illetve a szakmai előképzettség során elért tanulmányi eredményei, a szakmai
alkalmassági vizsga, illetve ha a jelentkező olyan szakmára jelentkezik, amelyet csak
pályaalkalmassági követelményeknek megfelelő személy tölthet be, a jelentkező
alkalmasságára vonatkozó szakvélemény figyelembevételével. Magasabb évfolyamokon

feltétel a tantárgyi különbözeti vizsgák eredményes letétele is. A tanulói jogviszony a
beiratkozás napján jön létre.
Amennyiben a tanuló korábbi középfokú tanulmányait (elsősorban felnőttoktatás keretében) a
Pannon Oktatási Központ Gimnázium valamely feladat-ellátási helyén sikeresen teljesítette,
az „intézményen belüli átjárhatóság elvét” követve, tanulmányait különbözeti vizsga nélkül
folytathatja a magasabb évfolyamon (korábbi szakiskola – közismereti szakasz,
szakközépiskola és gimnázium közötti átjárhatóság).
Különbözeti vizsga
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő
az Intézmény a különbözeti vizsga letételét.
Iskolánkba belépő tanulók esetén, ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig
tanult tantárgyak nem egyeznek meg, vagy nem feleltethetőek meg az iskolánk helyi
tantervében szereplő tárgyakkal, a belépő tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie a hiányzó
tárgyakból. A különböző iskolatípusok tantervében szereplő természetismeret tantárgy
beszámítható fizika, kémia, biológia és földrajz tárgyaknak.
A különbözeti vizsga tantárgyainak meghatározása során az Intézmény vezetője mindig
egyedileg hoz határozatot a jelentkező tanuló ügyében.

A különbözeti és a további, tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókat az
intézmény pedagógiai programja, illetve házirendje tartalmazza.

Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés
Iskolánkban a magasabb évfolyamra lépés feltétele az, hogy a tanuló a tantárgyak
mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot, vagy "megfelelt" minősítést kapjon a tanév
végén.
Ha elégtelen osztályzatot, vagy "nem felelt meg" minősítést kapott a tanuló, akkor javító
vizsgát tehet. Háromnál több elégtelen osztályzat vagy "nem felelt meg" minősítés esetén a
tanulónak évfolyamot kell ismételnie.
Értékelés felnőttoktatásban
A felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében – a rendszeres, érdemjegyekkel történő
értékelés mellett – arra is lehetőség van, hogy a tanulók tudását félévkor, illetve a tanítási év
végén vizsgán (ún. beszámoltató vizsgán) értékeljék a pedagógusok.

Dunaújváros, 2018. szeptember 03.

