
Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola – Dvojezična osnovna šola I Lendava, Kranjec utca 44., 
9220 Lendva, amelyet _____________ igazgató képvisel, 
 
és 
 
_________________________________ és ___________________________________ szülők,  

cím: ______________________________________________________________________, 

 
 

a 20__/20__. tanévre vonatkozóan 
MEGÁLLAPODÁST 

kötnek 
AZ ISKOLAI KÖTELEZETTSÉGEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

1. cikk 
(tartalom) 

Jelen megállapodással az iskolai kötelezettségek módosításáról a felek az Általános iskoláról szóló 
törvény (Szlovén Köztársaság Hivatalos lapja 81/06. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 102/07., 
107/10., 87/11., 40/12-ZUJF, 63/13. 46/16. sz. – ZOFVI-L) 51. cikke alapján meghatározzák a/az 
___________ számú határozat alapján _______________ (dátum) _________________ (név) 
számára ‒ aki a 20___/20__. tanévben az 1. Sz. Lendvai KÁI ________ osztályának a tanulója ‒ 
megítélt ígéretes fiatal sportolói státusszal kapcsolatos egymás közötti jogokat és kötelezettségeket. 
 
 

2. cikk 
(az iskolai kötelezettségek módosításai) 

Az iskolai kötelezettségeket úgy kell módosítani, hogy azokat az egyes osztályozási időszakokban a 
tanuló el tudja végezni. 
 
I. Az osztályozás módosítása: 
 
Kivételes esetekben az iskolai kötelezettségeknek a tanuló hiányzása miatti elhalasztását a szülők 
előre egyeztetik az osztályfőnökkel. 

Ha a tanuló hét közben vagy hétvégén megrendezett versenyen vesz részt, a tanuló mentesül az 
előre meghatározott szóbeli osztályozás kötelezettsége alól. A szülőknek erről az osztályozás előtt 
legalább egy munkanappal értesíteniük kell az osztályfőnököt. 

Az írásbeli osztályozás osztályközösségben egyeztetett időpontjai a tanulóra is vonatkoznak, kivéve 
ha az írásbeli osztályozás napján a státusszal összefüggő kötelezettségei miatt igazoltan hiányzik, és 
távollétét a szülők bejelentették (a szülőknek a bejelentett írásbeli osztályozás előtt legalább két 
nappal értesíteniük kell az osztályfőnököt). Ilyen esetben a tanuló az írásbeli értékelés 
kötelezettségét egyénileg, a rendes tanítás alatt, a pótoktatás vagy az emelt szintű oktatás 
keretében, illetve az egyes tanárokkal egyeztetve más módon is teljesítheti. 

A tanulónak a pótoktatás ideje alatt további konzultációra van lehetősége a tanárral. 

A tanulónak mindegyik osztályozási időszakban annyi osztályzatot kell szereznie, amennyit a Tudás 
ellenőrzéséről és osztályozásáról, valamint a tanulók általános iskolai előrehaladásáról szóló 
szabályzat (Szlovén Köztársaság Hivatalos lapja 52/13. sz.) előír. 

A tanuló köteles legalább 14 nappal az egyes osztályozási időszakok vége előtt megszerezni a szóbeli 
és írásbeli osztályzatokat. Ezen határidő lejárta után a tanító vagy a tanár szóbelileg előzetes 
bejelentés nélkül is osztályozhatja. 



II. A tanórákon való jelenlét: 
 
A tanuló rendszerint jelen van a tanórákon. 

A tanuló felkészülések és versenyek vagy edzések miatt hiányozhat a tanórákról. A hiányzás idejét 
a klubnak vagy az iskolának vagy a sportág nemzeti sportszövetségének vagy a tanuló szüleinek 
előre be kell jelentenie. A tanulónak a klub, az egyesület vagy az iskola által kiadott, a tervezett 
hiányzás okát megjelölő írásos igazolást, vagy szülői igazolást kell felmutatnia. 

A tanuló kimaradhat az első kettő tanóráról, ha a státusszal kapcsolatos előző napi kötelezettsége 
23.00 óra után ért véget. A tanulónak írásos szülői igazolást kell felmutatnia. 

 
3. cikk 

(a tanuló kötelezettségei) 

Valamennyi tanuló köteles: 
- lelkiismeretesen elvégezni az iskolai kötelezettségeit, 
- rendszeresen tájékoztatni a szüleit az iskolai eredményeiről, 
- ha a versenynaptár és a felkészülés ütemterve előre ismert, erről időben tájékoztatni az 

osztályfőnökét, 
- a versenyek, felkészülés vagy egyéb kötelezettségek miatti hiányzásáról legalább két nappal a 

hiányzás előtt értesíteni az osztályfőnökét, és legkésőbb a hiányzást követő öt napon belül átadni 
az iskola, a klub vagy az egyesület írásos igazolását vagy az írásos szülői igazolást a hiányzásról, 

- a tanítók vagy tanárok utasításai szerint pótoktatáson részt venni, 
- a távollétében tárgyalt tananyagot megismerni és bemásolni a saját füzetébe, ha szükséges, tanári 

segítséget kérni, 
- az illetékes tanár javaslatára képviselni az iskolát az iskolák sportversenyrendszerében, mégpedig 

azon a területen, amelyre a státuszt odaítélték neki. 
 
 

4. cikk 
(a szülők kötelezettségei) 

A szülők kötelezettségei: 
- folyamatosan figyelemmel kísérni gyermekük iskolai teljesítményét és magatartását, 
- rendszeresen látogatni a fogadóórákat és a szülői értekezleteket, 
- időben bejelenteni és igazolni a gyermekük hiányzását, 
- gyermeküknek a versenyek, felkészülés vagy egyéb kötelezettségek miatti hiányzásáról legalább 

két nappal a hiányzás előtt értesíteni az osztályfőnököt, és legkésőbb a hiányzást követő öt napon 
belül továbbítani neki a klub vagy az egyesület írásos igazolását vagy saját írásos szülői 
igazolásukat a hiányzásról, 

- ha a tanuló eredménye romlik, megbeszélni a tanítóval vagy tanárral, hogyan lehetne azon ismét 
javítani, 

- a megítélt státuszt vagy a megállapodás végrehajtását befolyásoló változásokról haladéktalanul 
értesíteni az osztályfőnököt. 

 
5. cikk 

(a tanítók és a tanárok kötelezettségei)  

A tanítók és a tanárok kötelezettségei: 
- tekintettel a tanuló kötelezettségeire és hiányzásaira megbeszélni vele a szóbeli és írásbeli 

osztályozás, továbbá az egyéb iskolai kötelezettségek teljesítésének a módját és határidejét, 
- ha hanyatlik a tanuló tudása, a tanulót pótoktatásra küldeni, 
- ha a tanuló eredménye romlik, megbeszélni a szülőkkel, hogyan lehetne azon ismét javítani, 
- ha a tanuló hosszabb ideig tartó hiányzást jelent be, meghatározni az általa ez idő alatt átvenni 

kívánt tananyagot, és erről tájékoztatni a tanulót, 
- a tanulót további munkára ösztönözni, és otthoni, egyéni tanulásra szoktatni. 



 
6. cikk 

(az osztályfőnök kötelezettségei) 

Az osztályfőnök kötelezettségei: 
- követni a tanuló hiányzásait és az iskolai kötelezettségek módosításának a teljesítését, 
- követni a megállapodás teljesítését, 
- követni a tanuló eredményeit, 
- jelen megállapodás 7. cikkével összhangban elkészíteni a kivitelezési tervet. 
 

7. cikk 
(kivitelezési terv) 

A tanuló hosszabb ideig tartó egybefüggő hiányzása esetén el kell készíteni az iskolai kötelezettségek 
kivitelezési tervét. A kivitelezési tervet az osztályfőnök készíti el, majd egyezteti azt az osztályt tanító 
pedagógusokkal. A tervről tájékoztatja a szülőket és a tanulót, aki a terv rendelkezéseit köteles 
betartani. A kivitelezési terv a megállapodás részét képezi. 
 

8. cikk 
(viták rendezése) 

A megállapodás be nem tartásából vagy eltérő értelmezéséből fakadó viták rendezése fokozatos. 
Először a szülők, a tanuló és az osztályfőnök beszélik meg a vitás kérdéseket, ha ez nem elég, 
értesítik az igazgatót, aki szükség esetén bevonja az osztályt tanító pedagógusokat. 
 

9. cikk 
(megállapodás hatályossága) 

Jelen megállapodás egyformán kötelező érvényű minden általa érintett fél tekintetében. 
Jelen megállapodás a tanuló, legalább az egyik szülő és az igazgató aláírásával válik hatályossá. 
 

10. cikk 
(megállapodás példányai) 

jelen megállapodás három (3) egyforma példányban készült, amelyekből mindegyik aláíró fél egy 
példányt kap. 
 
 
 
 

Aláírás helye és ideje: 

_____________________________________ 

 Lendva, ________________ 

A tanuló szülei: 

Család- és utónév: ___________________________ 

Aláírás: ________________________________ 

  
 
 

_____________________________ 
igazgató 

 
 

  

Aláírás helye és ideje: 

_____________________________________ 

  

Tanuló: 

Család- és utónév: ___________________________ 

Aláírás: _________________________________ 

  



 


