TÁJÉKOZTATÁS
a 16 óráig való kötelező iskolai bennmaradásról
Kedves Szülők!
A 2018/2019-es tanév indításához kapcsolódóan az alábbiakra hívjuk fel a szíves figyelmüket:
 Nemzeti Köznevelési Törvény 27§ (2) bekezdése értelmében, az általános iskolában a
nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni,
hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak.
 Ugyanezen törvény 46.§ (1) bekezdés a) pont szerint a tanulóknak kötelessége a 16 óráig
szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Ezek a szabályok minden évfolyamra
vonatkoznak. (1-8.)
 Iskolánkban a nevelés-oktatás az alsó tagozat 1. évfolyamán iskolaotthonos, 2-4. évfolyamán
pedig napközi otthonos formában történik.
 5-8. évfolyamokon a törvény előírásainak megfelelően szervezzük meg a tanórák utáni 16
óráig tartó foglalkozásokat (napközi, tanulószoba, szakkörök, korrepetálások, felvételi
felkészítés, stb.)
 Az Nkt. 55.§ (1) bekezdése szerint a szülő kérésére az igazgató adhat (!) felmentést ezen
foglalkozások alól, amennyiben biztosítottnak látja a gyermek délutáni, otthoni
felkészülését. Az igazgató, döntése meghozatala előtt, a gyermek mindenek felett álló
érdeke alapján az alábbiakat mérlegeli:
- a gyermek felügyelete biztosított
- a szülő jogköre érvényesíthető (fegyelmi esetén bizonyos jogosultságok visszavonhatók)
- a másnapi iskolai felkészülés feltételei adottak-e
- otthoni tanulással rendszeresen felkészül

- a tanuló képességeihez mérten, eredményes legyen a tanulásban
- az előző két évben nem bukott egy tantárgyból sem
 A szülő, kérvény kitöltésével kérheti, hogy az intézmény igazgatója felmentést adjon ezen
foglalkozások látogatása alól. A kérését minden esetben INDOKOLNIA kell! Ez a
távolmaradási kérelem tanítási óráról nem mentesít. A távolmaradás csak akkor indokolt,
ha a tanuló ebben az időpontban rendszeres iskolán kívüli elfoglaltságon vesz részt, illetve
ha a tanuló a családjával van és a felügyeletéről gondoskodott a szülő, és az önálló tanulás
feltételei biztosítottak.
 Kérelmet kell benyújtani akkor is, ha a tanuló a hét egy napján van rendszeresen távol!
 Amennyiben a szülő nem nyújt be kérvényt, a gyermeknek 16:00 óráig KÖTELEZŐ az
iskolában tartózkodnia!


A kérelem akkor érvényes, ha annak elbírálásáról az intézmény igazgatója határozatot
hozott.

SZEPTEMBER 3-ÁN ÉS 4-ÉN MINDEN TANULÓ SZÁMÁRA
KÖTELEZŐ A16 ÓRÁIG VALÓ BENNTARTÓZKODÁS!
☼☼☼
A BEÉRKEZETT KÉRVÉNYEK ALAPJÁN, SZEPTEMBER 5-TŐL
VAN LEHETŐSÉG – IGAZGATÓI DÖNTÉS ALAPJÁN – A
TANÓRÁK UTÁNI HAZAMENETELRE.
☼☼☼
AZOK A TANULÓK, AKIK NEM RENDELTEK EBÉDET, EZEKEN
A NAPOKON GONDOSKODJANAK HIDEG ÉLELEMRŐL!
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