A tanulók kimaradása és évfolyamismétlése
1. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50§-a értelmében a tanuló az iskolával
tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A
tanuló az iskola útján kérheti kollégiumi felvételét, melyről a kollégiumvezető egyetértésével
az intézmény igazgatója dönt.
1.1 A tanulói jogviszony megszűnik: Nkt. 53§
 másik iskolába történő átvétellel
 gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi
vizsgaidőszak utolsó napján
 szakközépiskolai tanulmányok esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését
követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem
kíván vagy nem tanulhat tovább
 a szakképzésben tanuló diák esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai
vizsgaidőszak utolsó napján
 a tankötelezettség megszűnése után
1.2 Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya – a tanköteles tanuló kivételével – ha az iskola
kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet
mulasztott.
1.3 Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre
emelkedésének napján.
1.4 Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a
tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a
tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette.
2. A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik
 a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén
 a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével
 ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató megszünteti, a
megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján
 ha a tanuló vagy a szülő a tanuló kollégiumi tagságáról írásban lemond – a
nyilatkozatban megjelölt napon
 ha a tanulót másik kollégium átvette – az átvétel napján
 ha a nevelési – oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik.
3. Kérelemre megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú tanulónak a magyarországi
nevelési – oktatási intézménnyel létesített tanulói, kollégiumi jogviszonya, aki külföldre
vagy saját országába távozik.
4. Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait
megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.
5. A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
6. Javítóvizsgát kell tennie a tanulónak, amennyiben:
 a tanév végén az adott tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott
 távol maradt vagy nem fejezte be az előírt időpontig az osztályozó vagy
különbözeti vizsgáját

A javító vizsgán kapott osztályzat tanév végi osztályzatnak minősül.
Nem léphet magasabb évfolyamba az a tanuló, aki valamely tantárgyból a tanév végén
elégtelen osztályzatot kapott.
Ebben az esetben az intézményben vagy másik iskolában az évfolyamot köteles
megismételni – ha tovább szeretne haladni.
7. A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő
alatt is teljesítheti.

