Tájékoztatás a magántanulói státusz helyébe lépő
„egyéni munkarenddel” kapcsolatos tudnivalókról
(2019. szeptember 1. napjától)

Tisztelt Szülők!
A magántanulói jogviszony helyébe lépő egyéni munkarenddel kapcsolatos jogszabályi
rendelkezések 2019. szeptember 1. napján történő hatályba lépése és az ezzel kapcsolatos eljárások
kapcsán az alábbiakról tájékoztatom.

A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a
tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól.
Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak
eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából
határozott idóre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az
iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező
tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát
köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi
követelményeinek teljesítése alól sem.
Ezen időszak alatt a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel
alól; felkészítéséról a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel;
a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendú tanuló, vagy a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdó (BTM), erre tekintettel egyéni
munkarendú tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséról, érdemjegyeinek és
osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői
véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni;
a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséról, érdemjegyeinek
és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni;
a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb
foglalkozásokon;
a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehetó a napközibe és a
tanulószobai foglalkozásokra;
az iskolában az egyéni munkarendben 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 külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minósítés
az igazgató döntése alapján mellózhetó, 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 már magántanulói jogállásban levők a meglevő igazgatói engedély szerint folytathatják
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben is. A kijelölt állami szerv, az Oktatási Hivatal egy éven belül
hivatalból felül fogja vizsgálni a meglévő engedélyeket és dönt a tankötelezettség folytatása további
módjáról. A jelenlegi magántanulóknak tehát nem kell kérelmet benyújtaniuk, helyzetük
felülvizsgálata és az ehhez szükséges dokumentumok meghatározása, bekérése hivatalból történik
majd meg.
Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1.
napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. A 2019. augusztus 31-éig az iskola igazgatója
részére benyújtott, el nem bírált kérelmeket nem veszi át az Oktatási Hivatal, azokat még az iskola
igazgatójának kell elbírálnia.
Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági
eljárás keretében bírálja el.

Kapcsolattartás, elérhetőségek:
Az egyéni munkarenddel kapcsolatos tájékoztatásért elektronikus úton az alábbi e-mail címen
fordulhatnak:
e-mail: egyenimunkarend@oh.gov.hu
Az Oktatási Hivatal telefonos ügyfélszolgálatát az alábbi telefonszámon érhetik el:
telefon: (36-1) 374-2100

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos kérelem:
Az egyéni munkarenddel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Nkt. — a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Ákr. — az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Okt.Hiv. rendelet - az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet Nkt.
Vhr. — a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet
EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Ped. rendelet - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.
26.) EMMI rendelet

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos kérelmek benyújtása:

postai úton: Oktatási Hivatal, Budapest 1981
A kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz legkorábban 2019. szeptember 1-jétól lehet benyújtani az
alábbiak szerint:
2019. szeptember 1-jét követően a 2019/2020. tanévre benyújtott egyéni munkarend
kérelmek: csak kivételes esetben, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését
akadályozó új körülmény merül fel, melynek elbírálására 2019. szeptember 1-je előtt nem volt
lehetőség; a következó tanévek vonatkozásában: mindig az adott tanévet megelózó június 15ig, (a következó tanévre vonatkozó kérelmek benyújtását lehetőség szerint áprilistól június 15ig kérjük); a következó tanévek vonatkozásában: június 15-ét követően csak kivételes
esetben, ha a tanuló helyzetében olyan körülmény merül fel, amely a tankötelezettség iskolába
járással történő teljesítését teljes mértékben megakadályozza.

Az iskola igazgatójához 2019. augusztus 31. napjáig benyújtott magántanulói jogviszony
engedélyezésével kapcsolatos kérelmek esetében még az igazgatónak kell eljárnia, és az iskolák
helyi szabályzatai határozzák meg, hogy milyen határidőn belül kell a döntést meghoznia.
Ki lehet kérelmezó:
Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos eljárás kérelemre indul. A kérelmet a szülő,
nagykorú tanuló esetén a tanuló nyújthatja be. A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők
esetében mindekettejük aláírása szükséges, akkor is, ha a szülők külön élnek.
Amennyiben valamelyik szülő nyilatkozata nem szerezhető be (ha nem tudja mindkét szülő aláírni
a kérelmet), a kérelem benyújtásában, nyilatkozat megtételében akadályoztatott szülő
meghatalmazást adhat a másik szülőnek a kérelem vele egyetértésben történő benyújtására, amely
meghatalmazást a kérelemhez csatolni kell.
A meghatalmazást teljes bizonyító erejú a magánokiratba kell foglalni, amit az alábbi módok
egyikén tehetnek meg.
Kérelmezó a meghatalmazást teljes egészében saját kezűleg írja és aláírja, ekkor nem kell rá tanú.
Amennyiben nem saját kezűleg írja meg, hanem pl. számítógéppel, akkor kinyomtatás után két tanú
aláírásával hitelesíti oly módon, hogy a tanúk nevét és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási
helyét olvashatóan is fel kell tüntetni. A meghatalmazást bíró vagy közjegyző is hitelesítheti.
Ugyvéd vagy kamarai jogtanácsos is elkészítheti az okiratot és szabályszerű ellenjegyzésével
hitelesíti.
A nem saját kezűleg írt, két tanúval hitelesített meghatalmazáshoz az alábbi linken érhető el minta:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku
minta 2019 2020 egyeni munkarend.pdf
Ha az eredeti kérelmező szüló nem tudja beszerezni a másik szüló nyilatkozatát vagy
meghatalmazását, akkor beadványt kell írnia, megfelelő indoklással alátámasztva, hogy miért nem
lehetséges beszerezni a másik szülő nyilatkozatát/meghatalmazását. A beadványnak tartalmaznia
kell „büntetójogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát” arra nézve, hogy az általa leírtak a
valóságnak mindenben megfelelnek.
Amennyiben a szülői felügyeletet csak az egyik szülő gyakorolja, a másik szüló nyilatkozatára
nincs szükség.
Ha a kérelmezó tanuló még nem töltötte be a 18. életévét, de házasságkötése által nagykorú,
kérelméhez a házassági anyakönyvi kivonat másolatát kell csatolni.

A kérelem tartalma:
Az egyéni munkarend engedélyezése során az Oktatási Hivatal mint engedélyezó hatóság az ágazati
törvényben szerepló feltételek teljesülését fogja vizsgálni a tanulónál, azaz az egyéni adottságot, a
sajátos helyzetet, illetve azt, hogy a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és
befejezése szempontjából előnyös-e a tanulmányok egyéni munkarendben történő folytatása.
Annak érdekében, hogy lehetőleg minden kérelem a lehető leggyorsabb elbírálásban részesüljön,
fontos, hogy az ügyintézéshez minden szükséges dokumentum, adat beérkezzen, ezek hiányában a
hiánypótlással elhúzódhat az ügymenet.
Annak érdekében, hogy segítsük a kérelmezőket a szükséges adatok hiánytalan megadásában,
javasoljuk az alábbi linken elérhető elektronikus úton kitölthetó és kinyomtatható űrlap használatát:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!kozerdeku adatok/oh.php?id—egyeni mun
karend
Az üres űrlapok az alábbi linken is elérhetók és kinyomtathatók:
Szülői kérelem:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku
szuloi 2019 2020 egyeni munkarend.pdf
Nagykorú tanulói kérelem:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!kozerdeku adatok/oh.php?id—letoltes&te
na koru tanulo 2019 2020 e eni munkarend. df
Az űrlap használata nem kötelező, a kérelem papír alapon, szabadon megszövegezve, akár
kézírással is benyújtható, fontos azonban, hogy az alábbi adatokat feltétlenül tartalmazza:
a kérelmezó(k) (szüló(k), nagykorú tanuló) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási
adatok (postai cím, e-mail cím, telefonszám) a tanuló személyes adatai: név, születési adatok,
oktatási azonosító száml , lakcím a tanuló iskolája, mellyel tanulói jogviszonyban áll: OM
azonosító száma, neve, címe az, hogy a tanuló melyik évfolyamon, melyik osztályban tanul
a tanulónak milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése,
tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából miért előnyös az egyéni
munkarend
amennyiben a szülői felügyeletet csak a kérelmező gyakorolja, vagy nem szerezhetó be a
másik szülő aláírása, az erről szóló nyilatkozatot vagy a másik szülő által írt, teljes bizonyító
erejú magánokiratba foglalt a másik szülőnek szóló meghatalmazást a kérelem vele
egyetértésben történő benyújtására, amely meghatalmazást a kérelemhez csatolni kell

1 Amennyiben a kérelmező nem ismeri a kérelemmel érintett gyermek, tanuló oktatási azonosítóját, az Nkt. Vhr. 14.
(4)-(5) bekezdései alapján tájékoztatás kérhet az intézményvezetótól a gyermek, tanuló oktatási azonosító számáról és
a róla nyilvántartott adatokról. Ez esetben az intézmény képviselője a kérelem napján térítésmentesen a Köznevelés
Információs Rendszeréből nyomtatható tájékoztatást állít ki.

Amennyiben rendelkezésre állnak, a kérelemben foglaltakat igazoló dokumentumok (szakorvosi
vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, sportegyesületi
igazolás, stb.), azokat kérjük, hogy feltétlenül csatolja a kérelemhez.
A kérelmet az Oktatási Hivatal az Ákr. vonatkozó szabályai alapján bírálja el.
Amennyiben a kérelem elbírálásához a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján
minden szükséges adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal 8 napon
belül dönt. Amennyiben 8 napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában — vagy azért, mert
hiányos a kérelem, vagy mert további adatok beszerzése szükséges a tényállás tisztázásához és a
megalapozott döntés meghozatalához - az Oktatási Hivatal 8 napon belül Riggó hatályú döntést
hoz. Ebben tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy az Oktatási Hivatal a 60 napos ügyintézési
határidőn belül hoz majd döntést az ügyben.

Budapest, 2019. szeptember 2.
Tisztelettel:
Bras

Az egyéni munkarendre vonatkozó jogszabályi rendelkezések
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
27. (7) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a
szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt egyéni munkarend keretében
tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történó felkészítésére az iskolának
tanulónként az osztályok heti idókeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. A sajátos
nevelési igény miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytató tanulók esetében az e
bekezdésben meghatározott idókereten belül kell biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. Az idókeret az egyes hetek és tanulók között
átcsoportosítható.
45. (5) A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos
helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése
szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend
kérelmezhető. A szüló, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelózó június 15éig
nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az esetben
nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történó teljesítését megakadályozó
körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.
(6) A felmentést engedélyezó szerv dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének egyéni
munkarend keretében tehet eleget. Az eljárás során a felmentést engedélyező szerv megkeresheti a
gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót, gyermekvédelmi gondoskodásban

részesüló tanuló esetén a gyermekvédelmi gyámot. Az eljárásban a Riggó hatályú döntésben nem
kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
(6a) Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az
osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola
igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következó félévtől csak iskolába
járással teljesítheti a tankötelezettségét.
(6b) A (2) és (6) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított
tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyezó szerv döntését a bíróság nem
változtathatja meg.
(6c) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követó nyolc napon belül
intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított harminc
napon belüli időpontra történó kitúzéséról, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt
a bíróság sem tartja szükségesnek.
(6d) A perben egyesbíró jár el elsó fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az egyesbíró
a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló
tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat el.
(6e) A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történó érkezésétől számított negyvenöt
napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére
kézbesíti.
(60 A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló2016. évi CXXX. törvény 148.
szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.
50. (1) A tanuló - beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is - az iskolával tanulói
jogviszonyban áll. 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 tanulói
jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi
időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását
az első tanév megkezdéséhez kötheti.

54. (1) A pedagógus - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tanuló teljesíůnényét,
előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év
végén osztályzattal minősíti. A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkezó tanuló
esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év
végén ad számot tudásáról. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését
az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével - végzi. Az
érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az
év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az
év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról
a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesító, év végén bizonyítvány útján értesíti.
Ertesító gyakrabban is készülhet az intézmény pedagógiai programja szerint. Az érdemjegy és az
osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor
nem lehet fegyelmezési eszköz.

55. (2) Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati
képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az
iskolai rendszerú szakképzésben az egyéni munkarenddel rendelkezőkre vonatkozó részletes
szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

(3) Az, akit felmentettek a kötelezó tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által
meghatározott idóben, és a nevelótestület által meghatározott módon ad számot tudásáról.
91. (1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és
tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő
magyar állampolgár a tankötelezettségét egyéni munkarend alapján Magyarországon működő
nevelési-oktatási intézményben teljesítheti.
(2)
A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek
nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint
illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába
beiratkozott, az iskola igazgatójának.
(3)
A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve,
ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja.

94. (4h) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egyéni munkarenddel kapcsolatosan eljáró,
felmentést engedélyező szervet rendeletben jelölje ki.

99/J. E törvénynek a közneveléssel összemggó egyes törvények módosításáról és a nemzeti
köznevelés tankönyvellátásáról szóló
hatályon kívül helyezéséről
szóló 2019. évi LXX. törvénnyel megállapított
a) 45. (5) bekezdésének hatálybalépését megelózó napon magántanulói jogviszonyban álló tanuló
magántanulói jogviszonyának egyéni munkarendre történő módosítását a Kormány által kijelölt
hatóság a hatálybalépéstől számított egy éven belül felülvizsgálja,
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
15/A. A Hivatal ellátja az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
23. (8) Az iskolába felvett gyermeket, tanulót - beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a 49. (1)-(3) bekezdése szerint
benyújtott kérelem alapján vendégtanulói jogviszony létesítésére engedélyt kapott tanulókról külön
nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, akkor a tanuló további nyilvántartása
az átadó iskola értesítése alapján az átvevó iskola feladata, és a tanuló adatait az átadó iskola a járási
hivatal egyidejű értesítése mellett tizenöt napon belül törli nyilvántartásából. Az iskola
nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja.
75. (1) Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a szüló kérelme alapján egyéni munkarend
keretében tesz eleget, felkészítéséról a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az egyéni
munkarend keretében tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minósíteni. Az iskola igazgatója

köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt az egyéni munkarenddel rendelkező kötelességeiről és
jogairól. Az egyéni munkarenddel rendelkező kérelmére részt vehet a tanórai vagy egyéb
foglalkozásokon, valamint felvehetó a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. Ezen kérelmekről
az iskola igazgatója dönt.
(2) Ha a sajátos nevelési igényú tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdó
tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait egyéni munkarend keretében
folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséról, érdemjegyeinek és osztályzatainak
megállapításáról, a felkészítést végzó pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az
az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem
foglalkoztatott szakemberek biztosításáról

a)
a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdó tanuló esetén a
pedagógiai szakszolgálati intézménynek,
b)

sajátos nevelési igényíí tanuló esetén az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori

hálózatnak kell gondoskodni.
(3) A tanuló egyéni munkarend keretében teljesíti tankötelezettségét, ha szakorvosi vélemény
alapján részesül tartós gyógykezelésben. Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséról,
érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról.
193. (15) Az Nkt. 99/J. a) pontjában meghatározott felülvizsgálat lezárultáig a 2019. augusztus 31éig magántanulói jogviszonyban álló tanulót az egyéni munkarenddel rendelkező tanulóval
megegyezó jogállásúnak kell tekinteni

