Tájékoztatás a tankötelezettség teljesítéséről tartós külföldi tartózkodás esetében
Tisztelt Szülő!
Tájékoztatjuk, hogy gyermeke tanulmányainak külföldön történő folytatását a gyermek nyilvántartása,
tankötelezettsége teljesítésének céljából be kell jelenteni:
- a hazai iskola igazgatójának, amelybe a tanuló beiratkozott,
- vagy iskolával tanulói jogviszonyban nem álló kiskorú esetén a lakóhely, ennek hiányában
tartózkodási hely szerint illetékes községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi
önkormányzat jegyzőjének.
Továbbá be kell jelenteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy az illetékes
külképviseleti hatóságnál azt a tényt, hogy
- a Magyar Köztársaság területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja,
- illetőleg, hogy 3 hónapon túl külföldön tartózkodik
Az eljárás menete:
I. Magántanulóként magyarországi közoktatási intézményben kívánja taníttatni gyermekét
1. Amennyiben a külföldi iskola iskolalátogatási igazolása nem áll rendelkezésére, gyermeke
tankötelezettségének magántanulóként történő teljesítéséhez való hozzájárulás kérelmezése
írásban az iskola igazgatójánál (magántanulói státusz kezdete, időtartama, indoklás)
2. Amennyiben az iskola igazgatója hozzájárul a tanulmányok magántanulóként történő
folytatásához
- a magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól felmenti
- a magántanuló osztályzatainak megállapításáról, magasabb évfolyamra lépéséről
továbbra is az iskola dönt, amellyel tanulói jogviszonyban áll
A szülő, magántanuló kötelezettségei:
- a magántanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik, ill. a tanuló egyénileg készül fel
- a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott
módon, a megadott feltételek szerint
II. Külföldi közoktatási intézményben kívánja taníttatni gyermekét (ekkor tanulói jogviszonya
a magyarországi iskolában szünetel)
1. A szülő feladata a külföldi iskola diplomáciai felülhitelesítéssel (a kiállítás helye szerinti
államban működő magyar külképviseleti hatóságnál kell kérni) és hiteles magyar fordítással
ellátott iskolalátogatási igazolásának eljuttatása a magyarországi iskola igazgatójának.
Az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett a szülő a bizonyítani kívánt tényről
nyilatkozatot is tehet (iskolalátogatási igazolás + szülői nyilatkozat), azonban amennyiben
más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, az ügy eldöntése
szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal
sújtható.
2. A magyarországi iskola igazgatója a tanulói jogviszony szüneteltetéséről egyszerűsített
határozat formájában dönt, amennyiben a külföldi iskola hiteles igazolása alapján
megállapítja, hogy a tanuló tankötelezettségét a külföldi iskolában teljesíti. Ez esetben a
vizsgakötelezettségét is a külföldi intézményben teljesíti a tanuló.
3.

A külföldön megkezdett tanulmányok Magyarországon történő folytatása esetén a külföldi
tanulmányok beszámításáról és a különbözeti vizsgatételi kötelezettségről a hazai iskola
igazgatója dönt.

