Csány László Közgazdasági Szakközépiskola

I.

A SZÜLŐKRE ÉS A SZÜLŐI SZERVEZETRE VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS

A szülőkre és a szülői szervezetekre, közösségekre vonatkozó oktatási-nevelési jogszabályok az
alábbiak:
 2012. évi CXC. törvény a köznevelésről és az intézmények névhasználatáról
 a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról

1. Célok és alapelvek






A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek
kötelességei és jogai egységet alkotnak.
A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői
megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység
alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.
2. A tankötelezettség - a gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai,
Magyarországon - a törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
3. A köznevelési intézmény vezetője



felel a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői
szervezetekkel való megfelelő együttműködésért
4. A pedagógus kötelessége, hogy






a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai
teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola
döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,
a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő és szükség esetén más szakemberek - bevonásával,
a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon.
5. A köznevelési intézmény működésének rendje

A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és
ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a
szülők, valamint képviselőik.
A házirend a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem
szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. A köznevelési
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intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét az intézmény nevelőtestülete, szülői
szervezete, továbbá az iskolai diákönkormányzat fogadja el.
6. A köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok












A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogszabályban
meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel.
Az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt:
döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított
tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.
 Kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és
minősítése ellen
Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés
nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, aminősítéssel
összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.
Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet - a fenntartó hatáskörébe tartozó
kérelmek kivételével - a szülői közösség és nevelőtestület tagjaiból álló, legalább háromtagú
bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen a bizottság:
 a kérelmet elutasítja,
 a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
 a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés
meghozatalára utasítja
A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet – a
diákönkormányzat, a nevelőtestület, szülői szervezet, közösség (a továbbiakban: szülői
szervezet) javaslatára - tizenöt napon belül, a fenntartó legkésőbb a tizenötödik napot követő
első ülésen érdemi választ köteles adni.
A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
- a megrovás és a szigorú megrovás büntetést kiszabó fegyelmi határozat ellen benyújtott
kérelem kivételével - az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott
döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül,
jogszabálysértésre hivatkozással.
A diákönkormányzat, szülői szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a
fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó döntése
ellen - a közléstől számított harminc napon belül a bírósághoz lehet fordulni.



A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést
 a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem,
 tanulói jogviszony megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban,
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében.
7. Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai
A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanulmányi
segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a
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nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről,
taneszközökről és más felszerelésekről.
8. A köznevelési intézmény működésének rendje
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az
intézmény szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.
A házirend szabályozza a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek
végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.
A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási
intézményben a nevelőtestület, továbbá az iskolai diákönkormányzat és a szülői szervezet
véleményének kikérésével fogadja el.

9. A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek,
tanulók nevelése, oktatása
A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében
állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól
kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a
szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási
intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek
igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
10. Adatkezelés a közoktatási intézményekben
A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség
terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt
illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független a
foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés
tekintetében a tanuló, másokkal történő közlés tekintetében a tanuló és a szülő közösen, mindkét
esetben írásban felmentést adott. A tanuló írásbeli hozzájárulásának hiányában sem minősül a
titoktartási kötelezettség megszegésének a cselekvőképtelen kiskorú szülőjének tájékoztatása, ha az a
konkrét tény, adat, információ átadása nélkül, és azt követően történik, hogy a pedagógus, illetve a
nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott meggyőződött arról, hogy a tanulót ezzel nem hozza
hátrányos helyzetbe.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület tagjainak
egymásközti, a gyermek, tanuló érdekében végzett megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség nem
terjed ki azokra az adatokra, amelyek e törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók.
A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról,
hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.
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Kiskorú tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő
engedélyét.
11. A fenntartó kötelezettségei és jogai
A fenntartó
 a köznevelési intézmény megszüntetésével,
 átszervezésével,
 feladatának megváltoztatásával,
 nevének megállapításával,
 vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a szülői szervezet, továbbá az iskolai,
diákönkormányzat véleményét.

12. Szülők közösségei, szervezetei
Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői
szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.
Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az
intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek
együttműködésének előmozdítására a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat azonos
számú képviselőjéből álló iskolaszék alakulhat.
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