
Egyéni tanulói munkarenddel kapcsolatos kérdések szabályozása 

 

A iskolákban a magántanulói státusz megszűnt. 

A köznevelési intézményekben tanulók esetében 2019. szeptember 1. napjától a szülő/gyám kérésére az 

Oktatási Hivatal engedélyezi az egyéni munkarendet. 

Egyéni munkarendben 

 a tanuló – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – mentesül a kötelező tanórai és egyéb 
foglalkozásokon való részvétel alól; felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel; 

 a tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak 
megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai 
programjában foglaltak szerint; 

 a sajátos nevelési igényű (SNI) vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
(BTMN) tanulók esetében a tanuló neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, osztályzatainak megállapításáról, 

az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni; 

 a tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelés alatt álló tanuló felkészítéséről, osztályzatainak 

megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

 a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon; 

 a tanuló az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásokra; 

 az életvitel-szerűen külföldön tartózkodó tanuló a félévi minősítése az igazgató döntése alapján mellőzhető; 

ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. 

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az 
osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől 
csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

A kérelmeket főszabály szerint az adott tanévet megelőző június 15. napjáig lehet benyújtani. Ezt követően csak 
abban az esetben lehet egyéni munkarendet kérelmezni, ha olyan körülmény merül fel, mely megakadályozza, 
hogy a tanuló mindennapos iskolába járással teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.  

Az egyéni munkarend iránti kérelmet kiskorú tanuló esetében a szülő/gyám, nagykorú tanuló esetében a tanuló 
saját maga nyújtja be. 

 

A részletes információk az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend 

 


