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A Sugovica ÁMK nevelőtestülete a 2010. évi LXXI. Törvény - a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény módosításáról; a 11/2010. NEFMI rendelet; valamint a családok
támogatásáról szóló törvény 2010.évi LXVI. Törvény alapján, módosította az intézmény
Házirendjét.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG
A módosítás a II. fejezet - TARTRALMI SZABÁLYOZÁS –
5.5.1. Mulasztás igazolása
A módosítás értelmében a következő pont érvénytelen.


Az iskolai kötelező foglalkozásokról való távolmaradást igazolni kell. Az iskola minden, a
tanuló mulasztására vonatkozó adatot köteles dokumentálni.

Helyébe a következő mondat kerül


Az iskolai kötelező foglalkozásokról való távolmaradást igazolni kell. Az igazolást
minden esetben az ellenőrző könyvbe, ill. a tájékoztató füzetbe kell beíratni.
Az iskola minden, a tanuló mulasztására vonatkozó adatot köteles dokumentálni.

5.5.3. Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedések rendje
A módosítás értelmében a következő pontok érvénytelenek.


Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon értesíteni kell az igazolatlan mulasztásról és annak következményeiről.



Másodízben történt igazolatlan mulasztás esetében az osztályfőnök az igazolatlan
mulasztás észlelésének napján köteles a „Feljelentés igazolatlan iskolai mulasztás miatt”
c. nyomtatványt kitölteni, és az iskolavezetésnek leadni, valamint az iskola gyermek és
ifjúságvédelmi felelőse a családsegítő központ és gyermekjóléti szolgálat közreműködését
igénybe véve a tanuló szülőjét, képviselőjét megkeresni.

Helyébe a következő pontok kerülnek:


Az osztályfőnök az igazolatlan mulasztás észlelésének napján köteles a „Feljelentés
igazolatlan iskolai mulasztás miatt” c. nyomtatványt kitölteni, és az iskolavezetésnek
leadni.



Első alkalommal (1óra után) történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon értesíteni kell az igazolatlan mulasztásról és annak
következményeiről.



Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt
az iskola a gyermekvédelmi szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló
szülőjét. Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát az iskola
igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a
gyermekjóléti szolgálatot.

A családtámogatási törvény alapján ebben az esetben a gyermek lakó – vagy tartózkodási
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva
végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját (szülőt) a várható
jogkövetkezményekre, azaz a védelembe vételre és az iskoláztatási támogatás
folyósításának felfüggesztésére.
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárása érdekében meghatározza:
- a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével,
- a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos,
- a gyermek, tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.


Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 30 órát, az iskola ismételten
tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének
értesítésében.



Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az iskola igazgatója
értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ebben az esetben
a jegyző:
-

gyámhatóságként eljárva gyermekvédelmi hatósági intézkedésként a tanulót
védelembe veszi, továbbá

-

a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését rendeli el
határozati formában.

ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG
A szülők óvodahasználatával kapcsolatos rendelkezések című fejezet –
A szülők kötelessége
Biztosítsa gyermeke rendszeres óvodába járását, hátrányos helyzet esetén 3 éves, egyéb
esetben 5 éves kortól. - pontja a következő szövegrésszel bővül:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 20/C. §-a
alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves
gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába
járatásáról és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll
jogosult az óvodáztatási támogatásra.
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres
óvodába járásnak minősül, ha a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább
hat órát az óvodában tartózkodik, és a szülő által előre bejelentetten igazolt és az igazolatlanul
mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési
napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapokban
a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
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