
A Csontváry Általános Iskola levelező tagozat tájékoztatója 
 

A tanév rendje: 

 

I. félév: 2018. szeptember 4.-2019. január 25. 

 Félévi vizsgák: 2019. január 8. és 10. 

 II. félév: 2019. január 26.-június 14. 

 Év végi vizsgák: 2019. május 28. és 30.  

 Bizonyítványosztás: 2019. június 20.    

  

A tanítás kedd és csütörtöki napokon 14 és 16 óra között tart. 

 Egy tanév két félév. A tanév során a dolgozatok eredményességét figyelembe véve a tanár jegymegajánlással élhet. A 

tanulónak abból a tantárgyból nem kell félévkor, illetve év végén vizsgáznia, amiből megajánlott jegyet kapott. 

A tanuló a képzés költségeinek részleges megtérítéseként a következő szolgáltatások árát fizeti: 

-beiratkozás : 2000 Ft 

-fénymásolási költség:3000 Ft. 

-ismétlővizsgákért, pótbeszámolókért (egyéni vizsgaidőpont) a tanuló külön eljárási díjat fizet: 2000 Ft 

-igény estén diákigazolvány: okmányirodai igazolás 

A beiratkozáshoz szükséges egyéb dokumentumok: bizonyítvány, tanulói azonosító, TAJ kártya száma 

II. A tanulói jogviszony 

1.A tanulói jogviszony létrejön, illetve fennáll az adott tanévre, ha a tanuló a beiratkozási lapot kitöltötte, illetve a 

félévi /év végi vizsgáit letette. 

2. Szünetel a tanuló jogviszonya: évhalasztáskor, félévi/ év végi vizsgákon való igazolatlan mulasztáskor. Ebben az 

estben a családi pótlék folyósításához szükséges igazolást az iskola hivatalból megvonja. 

III. A tanuló jogai és kötelességei 

A tanulónak joga: 

-látogassa a konzultációkat 

-tanári támogatást kapjon 

-tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben 

A tanuló kötelessége: 

-fegyelmezett magatartásával tartsa tiszteletben az általános iskola házirendjét 

-eleget tegyen tanulmányi kötelezettségnek 

-óvja az intézmény felszerelését 

-hiányzásait igazolja 

 

Amennyiben a tanuló magatartása nem felel meg az elvártaknak, vagy súlyosan megszegi kötelességeit a tanuló 

jogviszonya azonnal megszűnik. 

IV. A tanuló anyagi felelőssége 

-Gondatlanságból okozott kár esetén a tanuló felelősségének mértékét és a kártérítés összegét az iskola állapítja meg 

-Szándékos károkozás esetén a tanuló a teljes kárt köteles megtéríteni 

V. Magánvizsga 

Indokolt esetben a tanuló 5.,6. évfolyam tananyagából magánvizsgát tehet, a tanárok által megállapított időpontban. 

Ez esetben a fenti szabályzat nem vonatkozik a tanulóra. 

A magánvizsga díja: 3.500 Ft. 

Budapest, 2018. szeptember 

Miklósné Bankó Ilona            Beke Edit                     

igazgató                                                                                     tagozatvezető 


