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JOGSZABÁLYOK

az egészségügyi intézményekben fekvőbeteg ellátásban
részesülő gyerekek tanulmányi lehetőségeiről

Törvény rendelkezik arról, hogy minden gyermeknek
joga van a tanuláshoz, egyéni állapotának, adottságainak figyelembevételéhez, s ez a jog betegsége esetén is
fennáll. A köznevelési törvény alapfeladatként rendelkezik a beteg gyermekek oktatásáról. ►NKT 4. § (1) t.
A tanulónak az anyaiskolájával van tanulói jogviszonya
(ahova beiratkozott), mely akkor is érvényes marad, ha
magántanulóvá válik. A magántanulói státuszt a szülő
kérelmezheti az anyaiskolánál. ►NKT 55. § (1)

Magántanulóként a tanuló felmentést kap a tanórai
foglalkozások látogatása alól. ►NKT 55. § (2)

A gyógykezelés alatt álló gyermekeket magántanuló-ként
— otthoni ellátás esetén is — megilleti az oktatás, melyet
anyaiskolájuknak kell biztosítania.

►20/2012 EMMI 75. § (4)

Az anyaiskola saját hatáskörben dönt arról, milyen
módon kéri számon az adott időszak tananyagát.
►NKT 55. § (3)
A Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola hazánk
egyedülálló közoktatási intézménye, mely a tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatására, nevelésé-re
hivatott.

13 budapesti egészségügyi intézményben látjuk el feladatainkat. Noha megértjük és elfogadjuk, hogy a gyermekek gyógyulása elsődleges fontosságú, ugyanakkor
célunk a tartós kórházi ápolás alatt álló gyermekek
tanulási
elmaradásának
lehetőség
szerinti
megszüntetése. Mivel jellemzően ágy melletti, egyéni
oktatás folyik, ezért lehetőség van jól irányított,
hatékony nevelő-oktató munkát végezni.
Iskolánk igazolást állíthat ki a fekvőbeteg-ellátás
időtartama alatt végzett oktatásról, továbbá a
pedagógusok adhatnak érdemjegyeket, javasolhatnak
félévi-vagy év végi osztályzatot.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2. § (1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú,
ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelésoktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az
első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.
4. § E törvény alkalmazásában

(1) alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai
alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely

t) a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek
tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás lehet.
27. § (7) ... súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat
folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az
iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti
tíz óra áll a rendelkezésre. Az időkeret az egyes hetek és tanulók
között átcsoportosítható.
45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak
szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelésoktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
(3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig
tart. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghoszszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.
5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.
54. § (1) A pedagógus ... a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a
tanítási év végén osztályzattal minősíti.
55. § (1) Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére - kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére - felmentheti
az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a
tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos
helyzete ezt indokolttá teszi.
2) A magántanulót - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati
képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni.
(3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való
részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és

a köznevelési intézmények névhasználatáról

51. § (7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és
igazolatlan mulasztása együttesen…
a) a kétszázötven tanítási órát
meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén
nem minősíthető kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi,
hogy osztályozóvizsgát tegyen.
64. § (2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és
a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól.
75. § (2) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő
kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről
a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.
(4) Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről,
érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is,
ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében
részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként
folytatja tanulmányait.
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