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3. sz. melléklet 

EGYÉNI MUNKAREND (OTTHONTANULÁS) KÉRELMEZÉSE  
 

A gyermekek sajátos nevelési igénye megállapításáról szóló törvény (SZK Hiv. Lapja 58/11, 40/12 - 

ZUJF, 90/12, 41/17 - ZOPOPP és 200/20 – ZOOMTVI; a folytatásban ZUOPP-1) 21. cikkelye, 

valamint A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni munkarendű általános iskolai tanulásáról szóló 

szabályzata (SZK Hiv. Lapja, 22/2016, a továbbiakban Szabályzat) alapján kérelmezem az egyéni 

munkarend szerinti (otthon)tanulást.  

 

A KÉRELMEZŐ SZEMÉLY (Karikázza be a megfelelőt.): 

a) Anya 

b) Apa 

 

A szülők adatai Anya (kötelező*) Apa (kötelező*) 

Utónév   

Vezetéknév   

PESZSZ   

Lakcím   

Posta és irányítószám   

Telefonszám   

E-mail-cím   

*kivéve, ha a kérelmező nagykorú személy 

c) Nevelőszülő vagy meghatalmazott személy 

Utónév  

Vezetéknév  

Lakcím  

Posta és irányítószám  

Telefonszám  

E-mail-cím  

 

d) Törvényes képviselő 

A törvényes képviselő adatai (természetes, ill. jogi személy) 

Utónév  

Vezetéknév  

ill. a jogi személy megnevezése  

(Lak)cím  

Posta és irányítószám  

Telefonszám  

E-mail-cím  

 

A GYERMEK ADATAI  

Utónév  

Vezetéknév  

PESZSZ  

Állandó lakcím 

(utca, házszám, posta, irányítósz.) 

 

 

Ideiglenes lakcím 

(utca, házszám, posta, irányítósz.) 

 

 

A nevelő-oktató munkát végző 

intézmény neve 
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A gyermek már rendelkezik határozattal (Karikázza be a megfelelőt, és egészítse ki.): 

a) nem (Ebben az esetben a kérelmet a sajátos nevelési igény megállapítására irányuló eljárás 

kérelmezésével együtt adja be.) 

b) igen (a határozat száma: ___________________________; kiállításának ideje: 

__________________) 

 

Fogalmazza meg és indokolja az otthontanulás okait: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Írja be a pontos címet, ahol az otthontanulás folyik majd:  

Utca és házszám: ________________________________________________________________ 

Posta és irányítószám: ______________________________________________________________ 

 

Írja a vonalra az otthontanítást végző személy nevét: 

Utónév________________________     Vezetéknév_____________________________________ 

 
 

Sorolja fel a felszerelést és a taneszközöket: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Kötelező melléklet (a Szabályzat 5. cikkelyével összhangban): 

- Tanúsítvány az otthontanítást végző személy képesítéséről  

                                                                                                                 A kérelmező aláírása: 

                                                                                                             
Helység és dátum: _____________________________              ______________________________                                                                                                                                   
 
_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Az Egyéni munkarendet (otthontanulást) kérelmező személy meghatalmazása  

 

A ZUOPP-1 törvény 25. cikkelye alapján alulírott ___________________________________  

(utó- és vezetéknév) 

meghatalmazom ________________________________, hogy a nevemben nyújtsa be az Egyéni  
(utó- és vezetéknév) 

munkarend (otthontanulás) kérelmezését. 

           

 

Aláírás: _____________________________ 


