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Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén

•
•
•
•
•

a) első mulasztás:
b) ismételt mulasztás:
c) 10. óra után:
d) 30. óra után:
d) 50. óra után:
»

»

szülő értesítése
gyermekjóléti szolgálat megkeresése
jegyző + gyermekjóléti szolgálat értesítése
gyermekjóléti szolgálat tájékoztatása
jegyző értesítése + írásbeli vélemény a
tankötelezettség nem teljesítésének okairól,
előmozdítására vonatkozó javaslattal
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A jegyző feladatai
10. óra után: végzésben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás
jogosultját az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeiről.
• 50. óra után: 2012. január 31-ig határozatlan időre elrendelte
az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának
felfüggesztését és a védelembe nem vett gyermek védelembe
vételét. (Mérlegelés nélkül, kötelezően!)
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Felülvizsgálat
Hivatalból:
• a) 3 tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, azzal,
hogy a felülvizsgálattal érintett időszak első napja a
közoktatási intézmény igazgatójának az 50 órás jelzése
kiállítását követő nap,
• b) a tanév lezárását követő harminc napon belül,
• c) ha a gyermek a másik szülő szülői felügyelete vagy
gyámság alá kerül,
• d) ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságát megállapították vagy megszüntették,
• e) illetékességváltozás esetén.
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A 2010/2011. tanévre vonatkozó adatok
10 órás jelzés

565

50 órás jelzés

194

Támogatás jogerős felfüggesztése

135

Összes felülvizsgálat
- ebből fenntartás
- megszüntetés

220
171
49

Eseti gondnok összesen
(valamennyien családgondozók)

118

Eseti gondnokoknak kifizetett
iskoláztatási támogatás összesen

3.130.100 Ft
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A 2011/2012. tanévre vonatkozó adatok
(2011. 09. 01 – 2012. 02. 29.)
10 órás jelzés

261

50 órás jelzés

138

Támogatás jogerős felfüggesztése
Összes felülvizsgálat

Eseti gondnok összesen
- ebből családgondozó
- iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős
Eseti gondnokoknak kifizetett iskoláztatási
támogatás összesen

45
168

56
48
8

8.534.600 Ft
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Új szabályok
2012. január 31-ét követően érkezett jelzés, vagy felülvizsgálat során
alkalmazandók.
• Felfüggesztés + kötelező védelembe vétel: csak a 16. életévét be nem töltött
gyermek esetében
• A felfüggesztés időtartama: határozatlan, de legfeljebb a 16. életév
betöltését követő első felülvizsgálatig
• A felfüggesztés kezdete: a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 1.
napja
• Szüneteltetés: 16. életévét betöltött tanköteles, továbbá tankötelezettsége
megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató
gyermek/fiatal felnőtt esetében (nincs kötelező védelembe vétel).
Tehát minden tanuló esetében jelezni kell az igazolatlan mulasztást!
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Új szabályok
A felfüggesztés felülvizsgálatakor az igazolatlanul mulasztott órák
számától függően kell intézkedni:
• Ha a 16. életévét betöltött, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
nem részesülő gyermek igazolatlan óráinak száma nem éri el a 10 órát, az
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése mellett a
családtámogatási folyószámlán összegyűlt összeget havi részletekben,
természetben kell nyújtani, vagy gyámi fenntartásos betétben elhelyezni.
(Javaslat a gyjsz-tól.)
• Ha az igazolatlan órák száma eléri a tizet, az addig összegyűlt pénzt vissza
kell fizetni a központi költségvetés családi pótlék előirányzat javára.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknél az
igazolatlan órák számát nem kell vizsgálni. (Nincs összegyűlt pénz a cst.
folyószámlán.)
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Új szabályok
•

Megszűnt az egyösszegű kifizetés lehetősége, csak havi részletekben, természetben
lehetséges a folyósítás.

•

Az iskoláztatási támogatás szüneteltetését a Magyar Államkincstár területi
igazgatósága rendeli el, felülvizsgálatát azonban a gyámhatóság végzi.

•

A tanév helyett a tanítási év lezárását követően kell felülvizsgálni. (Nyári gyakorlat
teljesítése?)
Ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban nem mulasztott, az
iskoláztatási támogatás felfüggesztését meg kell szüntetni, a védelembe vételét a
felfüggesztés időtartamával megegyező ideig, legfeljebb azonban a 16 éves korát
követő felülvizsgálatig fenn kell tartani. Ezt követően csak akkor tartható fenn, ha
attól eredmény várható.

•
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Új szabályok
•

Kiskorú esetében meg kell keresni a gyermekjóléti szolgálatot, de 16. életévét
betöltött gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálatnak csak akkor kell
visszajeleznie, ha gyámhatósági intézkedést tart szükségesnek. A gyámhatósági
eljárás a gyermekjóléti szolgálat jelzésére indul meg.

•

Ha a jelzőrendszer tagja értesül arról, hogy a nem tanköteles gyermeket nevelő
család külföldre távozott, erről tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző értesíti a kincstárt.

•

Átmeneti szabályok a 2012. február 1-jén 16. életévét betöltött, felfüggesztés
hatálya alatt álló gyermekre vonatkozóan.
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Esetismertetés
Jelzés érkezett a gyámhatósághoz az egyik közoktatási intézmény gyermek-és
ifjúságvédelmi felelősétől egy gyermek bántalmazása miatt.
Előzmények:
A gyermeken egy hétfői napon a fejlesztő pedagógus vette észre a sérüléseket,
melyekről a gyermek elmondta, hogy az anyja előző nap fojtogatta, a nevelőapja
pedig a fejét ütötte meg többször.
A szakember értesítette az osztályfőnököt, aki levitte a gyermeket az
iskolaorvoshoz. Mivel nem volt rendelés, a védőnő javasolta, hogy két nappal
később mutassák meg a sérüléseket az iskolaorvosnak.
Két nap múlva látta az iskolaorvos a gyermeket, de észlelését „nem volt hajlandó”
leírni. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős ekkor fordult gyámhatóságunkhoz.
A gyámhatóság tanácsára a szakember orvoshoz vitte a gyermeket, majd bekísérte a
gyámhatóságra, ahol a gyermek azonnali elhelyezéséről gondoskodtak és megtették
a feljelentést a rendőrségen.
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1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról
11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek
nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a
gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő
központ,
c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó,
d) a rendőrség,
e) az ügyészség,
f) a bíróság,
g) a pártfogó felügyelői szolgálat,
h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok,
k) a munkaügyi hatóság.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más,
súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető
magatartása esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi
szervezet is élhet.
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1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

2. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez
3. A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő
alkalmazott az óvoda vezetője, az iskola, kollégium igazgatója
(vezetője) útján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekintettel - köteles az
illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha
megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját
magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy
került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett,
illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre
jogosult beleegyezése nem szükséges.
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2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

42. § (3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási
intézmény vezetője útján köteles az illetékes
gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha
megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más
vagy saját magatartása miatt - súlyos
veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a
helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint
az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre
jogosult beleegyezése nem szükséges.
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Köszönöm a figyelmet!
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