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Gyermeke megengedheti 
magának, hogy 

ennyit kihagyjon?

40órát 
vesz el 
a tanu-
lásból.

na-
pon-
ta:

Tudta?

Késés
A tanulók késése rendkívül zavaró a diáktársak és a pe-
dagógusok számára. 

A tanórai késés esetén a pedagógus a késés időtartamát 
percben kifejezve bejegyzi a haladási naplóba. A késé-
sek percei összeadódnak, amennyiben az eléri a 45 per-
cet, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 

A tanév során a szülő három alkalommal igazolhatja a 
tanítási nap első órájáról történő késést az osztályfőnök-
nél. A napközbeni órákról való késést a szülő nem iga-
zolhatja. Az igazolatlan késés fegyelmező intézkedést 
vonhat maga után.

Rendkívül fontos, 
hogy a tanulók minden nap 
ott legyenek az iskolában, 

és érkezzenek meg időben!

Nem engedélyezett távollét

A tanulók nem hiányozhatnak az iskolából az alábbiak 
miatt:
•	 családi kirándulások
•	 vásárlás
•	 születésnapok
•	 gyermekfelügyelet
•	 szülők, testvérek betegsége

Engedélyezett távollét

A családi programokat, utazásokat iskolai szünetekre 
kell szervezni. A szünetek időpontjait a tanév elején 
közzétesszük iskolánk honlapján. Rendkívüli esetben 
előzetes kérelem alapján az iskola igazgatója enge-
délyezhet többnapos távollétet. A kérelmet legalább 
három munkanappal a hiányzás előtt írásban – az osz-
tályfőnök értesítése mellett – kell eljuttatni az igazgatói 
titkárságra. A kérelem elbírálásánál figyelembe vesszük 
a tanuló hiányzásainak számát és tanulmányi eredmé-
nyeit.

Hiányzások igazolása

A mulasztást orvosi igazolással vagy hivatalos elfoglalt-
ságot tanúsító okirattal lehet igazolni. Egy tanév során 
három napot a szülő is igazolhat írásban.

A mulasztást a visszaérkezéstől számított két napon 
belül igazolni kell. Ha a tanuló a mulasztást követő öt 
napon belül nem igazolja távolmaradását, mulasztott 
órái igazolatlanok.

Megfelelő napi rutin 

A legegyszerűbb módja annak, hogy a tanulók időben 
érkezzenek az iskolába, egy megfelelő esti és reggeli ru-
tin kialakítása. Fontos a megfelelő esti előkészület, hogy 
a reggelek nyugodtak legyenek.

Támogatás

Amennyiben bizonytalan afelől, hogy gyermeke jár-e 
rendszeresen iskolába, és megérkezik-e időben, érdek-
lődjön az osztályfőnöktől vagy a szülői titkárságon!



Iskolánkban mindent megteszünk azért, hogy 
biztosítsuk a tanulók képességének, tudásá-
nak fejlődéséhez szükséges körülményeket. 
A sikeres jövőre történő felkészítésben mun-
kánk hatékonyságát nagyban befolyásolja 
a tanulók rendszeres iskolai jelenléte. Ezért 
alapvető fontosságú számunkra, hogy csök-
kenjenek a hiányzások, és a szülők biztosítsák 
gyermekeik rendszeres iskolába járását.

Minden nap számít! 
Rendszeres iskolába járás egy jobb jövőért…

Miért fontos a rendszeres iskolába járás?

A rendszeres iskolába járás alapja a megfelelő előrehala-
dásnak, hiszen a rendszeresség, a szabálykövetés olyan 
szokássá válik személyiségükben, amely elengedhetet-
len feltétele a későbbi tanulmányaikban és munkájuk-
ban való sikeres helytállásnak. Emellett az iskolába járás 
jó lehetőséget ad arra, hogy a diákok
barátokat szerezzenek,
•	 új ismeretekre tegyenek szert, 
•	 fejlődjenek képességeikben, készségeikben,
•	 növekedjenek magabiztosságban és önbecsülésben,
•	 fejlődjenek szociális képességeikben.

Önök, kedves szülők, nagyon sokat segíthetnek ne-
künk azzal, hogy bátorítják a gyermekeiket a rend-
szeres iskolába járásra.

Gyermekük jövője 
az Önök kezében van!

A hiányzások visszaszorítása

A hiányzások visszaszorítására irányuló erőfeszítésünk:
•	 növeli a diákok iskolai lehetőségeit
•	 növeli a lehetőséget a diákok nagyobb teljesítményére
•	 csökkenti az antiszociális viselkedést
•	 csökkenti a bűnözésbe való bekerülés kockázatát
•	 csökkenti az alkohol- és drogfogyasztásba való sod-

ródás kockázatát
•	 iskolánkat mindenki számára biztonságosabbá teszi

Hozzávetőleg 180 tanítási napból áll egy tanév, így évente 
185 nap marad a tanulóknak, amit  a családjukkal tölthetnek.

A hiányzás és a jogszabályok
A jogszabályok értelmében a szülők kötelessége, hogy biztosítsák gyermekük szá-
mára a rendszeres iskolába járást. A nagyfokú igazolatlan mulasztásról az iskola 
értesíti az illetékes hatóságokat, ami büntetést, juttatások megvonását és egyéb 
intézkedéseket vonhat maga után.

Szoros kapcsolat áll fenn a rendszeres iskolába járás 
és a magas szintű teljesítmény között.

A szülők, gondviselők törvényileg felelősek azért, 
hogy a tanulók minden nap időben ott legyenek az 
iskolában.

Biztosítsák 
gyermekeiknek, 
hogy minden nap 
időben ott legyenek 
az iskolában!


