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FELNŐTTOKTATÁS

Tudnivalók:

DIÁKOKNAK

A felnőttoktatásra vonatkozó külön
rendelkezések
Ha a tanuló
a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17.,
gimnázium és szakképző iskola elvégzése után 25. életévét betölti
kizárólag fenőttoktatásban kezdhet új tanévet.
(Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi
követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós
gyógykezelés alatt állt, a meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell
számítani.)
A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés
megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

Felnőttoktatás munkarendje
„A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás
keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.” Tehát a felnőttoktatás
keretében történő szakképzésnek alsó korhatára van.
Munkarend:
Nappalira – nem felnőttoktatásra – az járhat, akinek még nincs államilag
elismert szakképesítése és még nincs 25 éves.
Nappali rendszerű felnőttoktatásra az járhat, akinek még nincs államilag
elismert szakképesítése és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). Fontos
leszögezni, hogy itt nincs felső korhatár!
Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs,
vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít
második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és sajátos
munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt az OKJ
lehetővé teszi.
(A hatályos OKJ „I” oszlopa mutatja meg, hogy az adott szakképesítés milyen
munkarend szerint oktatható.)

Ingyenes - fizetős
Nem számítanak iskolai rendszerű szakképesítésnek a következők:
1997 után kiállított szakközépiskolai érettségi, ugyanis azzal már nem adtak együtt szakképesítést is;
gimnáziumi érettségi, mert az nem szakképesítés;
a főiskolai vagy egyetemi diploma sem (ezt szakképzettségnek hívják);
1998 után szakiskolában a 10., szakközépiskolában a 12. évfolyam (érettségi) megszerzése, mert ebben
az iskolatípusban nem tanítottak szakmai tárgyakat.
Szakképesítésnek számít, de nem iskolai rendszerűnek az olyan államilag elismert vagy államilag el nem
ismert szakképesítés (akár OKJ-s, akár nem), amelyet nem iskolarendszerben, hanem tanfolyamon
szereztek.
Biztosan iskolarendszerű szakképesítésnek minősülő bizonyítványok (kizáró okok az ingyenes képzési
lehetőségből, ha kettő ilyen is van):
bizonyítvánnyal igazolt 1998 előtt befejezett három éves szakmunkásképző;
1998 előtt kiállított szakközépiskolai érettségi bizonyítvány, mivel azzal együtt adtak egy szakképesítést is;
1998 után szakiskolában (11. osztálytól kezdve) vagy szakközépiskolában (13. osztálytól kezdve) végzett
és bizonyítvánnyal igazolt szakképesítés.

Jelenlét – vizsga I.
A gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű
képzésre meghatározott gyakorlati óraszám
60%-a, az esti oktatás munkarendje szerint,
20%-a a levelező oktatás munkarendje szerint.

Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint
megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre
meghatározott elméleti óraszám legalább 10%-a.
A felnőttoktatásban a tanuló szintén állami vizsgákra készül fel, minden tanuló
a szakképzési kerettantervek követelményeihez igazított vizsgakövetelmények
alapján tesz szakmai vizsgát.

Jelenlét – vizsga II.
a tanuló tudását – ha az iskola helyi tanterve eltérően nem rendelkezik – a tanítási év végén
osztályozó vizsgán kell értékelni;
az elméleti tanítási órákat délelőtt vagy délután, vagy ha nem áll rendelkezésre megfelelő
számú tanterem, délelőtti és délutáni váltásban kell szervezni, e beosztások azonban a helyi
sajátosságok alapján módosíthatók;
az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét,
távolmaradását, annak indokát, a távolmaradás igazolását;
az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja,
hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya;
az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatnia kell a felnőtt-oktatásban részt
vevő tanulót arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott osztályban hány tanítási
órát szervez az iskola és a tájékoztatásnak ki kell terjednie a mulasztások jogkövetkezményeire;
megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet
mulasztott igazolatlanul;
ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év
végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról, amely alól felmentés
nem adható.

Tanulószerződés, együttműködési
megállapodás
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető.
Az esti, a levelező oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos
munkarendje szerinti felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre
is köthető együttműködési megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató
gazdálkodó szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az adott
szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető.

Jogosultságok
Diákigazolvány:
az oktatás munkarendje szerinti diákigazolvány az intézményben
igényelhető.
Tekintettel arra, hogy a második szakképesítés csak a felnőttoktatás esti,
levelező, vagy más sajátos munkarendjében szerezhető meg, így a
diákigazolvány típusa ennek megfelelő lehet.
Árvaellátással összefüggő jogosultságok:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55.§ (1)
be-kezdése alapján az árvaellátás legkorábban az 54.§-ban említett
személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életév-ének betöltése
napjáig jár. Ha a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy
felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a
tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig
jár. Tehát a második szakképesítés megszerzésére irányuló ingyenesen
folytatott képzés ideje alatt árvaellátásra nem jogosult a tanuló!

