
Kérdések a Szülői Fórumra 

 

1. Mit tehet a pedagógus, mi az eljárásrend olyan gyermekekkel szemben, akik 

viselkedésükkel zavarják az órát, társaikkal szemben agresszívak? 

Minden intézmény saját SzMSz-ében és Házirendjében szabályozza a pedagógusok által alkalmazható 

fegyelmezési eszközöket. Általánosságban azonban elmondható, hogy amennyiben a tanuló a 

házirend előírásait megszegi, tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti vagy 

igazolatlanul mulaszt a pedagógus a következő intézkedéseket teheti a fegyelmezés érdekében: 

szaktanári figyelmeztetés, napközis nevelői figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, 

osztályfőnöki intés, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, tantestületi figyelmeztetés. Az iskolai 

büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától 

függően el lehet térni.  

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén (agresszió, a másik tanuló bántalmazása, emberi 

méltóságát súlyosan sértő kifejezésekkel illetése, egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, 

szándékos károkozás, az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, illetve 

mindazon cselekmények, amelyek a Btk. alapján bűncselekménynek minősülnek) büntetési fokozatok 

betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal büntetésben kell részesíteni.  A tanuló súlyos 

kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályban előírtak szerint fegyelmi 

eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a tantestület dönt. 10 

éven aluli gyermek ellen nem indítható fegyelmi eljárás! (A fegyelmi eljárást a 2011. évi CXC. törvény 

58 §-a szabályozza.) 

2. Az SNI-s gyermekek integrálásához kapnak segítséget a pedagógusok? 

Jelen pillanatban összesen 322 SNI-s tanuló van összesen a Váci Tankerületben. Utazó 

gyógypedagógusi hálózat (Szentendrei járás – Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv tagintézménye, 

Szobi járás – Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és AMI, Váci járás – Cházár András  

EGYMI) és a Pedagógiai Szakszolgálatok munkatársai a szakvéleményben előírt fejlesztést biztosítják 

a rászoruló tanulóknak. Sajnos nem tudják teljes egészében teljesíteni az előírt óraszámokat 

kapacitáshiányában, mert kevés a szakember. A Tankerület mindent elkövet annak érdekében, hogy 

a szakember ellátottság javuljon. (Folyamatos pályáztatás, pedagógusok szakirányú képzésének a 

támogatása, együttműködés felsőfokú oktatási intézményekkel.) 

 



3. Hogyan támogatja a Tankerület a digitális oktatás elterjedését? Folyamatos lesz az 

informatikai infrastruktúra fejlesztése? 

Az IKT eszközök beszerzése főként a központ (Klebelsberg Központ) koordinálásával zajlik. Vannak 

tervek a LAN és a WIFI hálózatok fejlesztésére, ezek közül a WIFI hálózat kiépítésének megtervezése 

már megkezdődött, ezt a Kormányzati Informatikai Fejlesztései Ügynökség (KIFÜ) végzi – ők 

működtetik a Sulinet hálózatot is. A KIFÜ az Oktatási Minisztérium alá tartozik, nekünk nincs 

közvetlen kapcsolatunk velük, ezért sajnos nem tudunk pontos határidőket. A kisebb beszerzéseket 

igyekszünk a Tankerületen belül megoldani. 

Központi beszerzésből érkezett több mint 1500 IT eszköz (PC, laptop, projektor) még decemberben, 

és hamarosan várható közel 500 db tablet is. 

Több terv létezik arra vonatkozóan, hogyan ösztönözzük a pedagógus kollégákat arra, hogy 

informatika tanárokká képezzék magukat. A közelmúltban volt lehetőség, hogy hiányszakmák 

elvégzésére jelentkezzenek a pedagógusok, de erre a felhívásunkra  1 fő jelezte, hogy informatika 

szakon szeretne tanulni. Amennyiben a jövőben lesz ilyen lehetőség, azt jelezni fogjuk az 

intézmények felé. 

A mostani Klebelsberg Központ által kiírt pályázatba szeretnénk betenni robotika-oktatást az 

informatika tanároknak. Amennyiben lesz támogatás, akkor olyan eszközöket szerzünk be, amelyeket 

majd az intézményekbe vihetnek, és elkezdhetik a programozás alapjait oktatni eszközök segítségével 

szemléltetve azt – belső képzés. 

Igyekszünk megragadni minden, a témába vágó pályázati lehetőséget, de sajnos elég alacsony 

azoknak a kiírásoknak a száma, amely a Közép-magyarországi Régióban működő intézményeket 

támogatja. Önerőből leginkább az informatika tanárok belső képzését tudnánk erősíteni. 

 

4. Mikor várható felújítás/korszerűsítés/bővítés az intézményekben? Van valamilyen 

súlyozás, illetve rangsor, hogy mikor melyik intézmény kerül sorra? Épülnek a jövőben új 

tornatermek? 

Az intézményekben folyamatosan, de nagyobb részt a nyári szünetben folynak felújítási munkálatok. 

A hirtelen fellépő, életet veszélyeztető/a mindennapi munkát ellehetetlenítő problémákra azonnal 

reagálunk; a tervezhető felújításokat március hó folyamán szeretnénk pályáztatni, hogy a nyári 

karbantartások gördülékenyek legyenek. Több intézményben folyik a bővítés, illetve vannak 



intézmények, melyekben nyáron kezdődnek az ezzel kapcsolatos munkák. Ezek általában állami 

beruházások (NSK).  

Minden intézményben igyekszünk valamit tenni azért, hogy az állagmegóvás folyamatos legyen, 

illetve felszámolni a fennálló műszaki problémák/elavult rendszerek egy részét. Prioritások 

természetesen vannak. Minden intézményvezető egyeztetett Kálmán Márta gazdasági vezető 

asszonnyal, felállították az intézmények saját prioritási listáját. Vannak olyan intézmények, amelyek 

állapota megkívánja, hogy több figyelmet fordítsunk rá, ezt természetesen figyelembe vesszük.  

Minden fórumon jelezzük, hogy nagy szükség van új tornatermek építésére. Közép-magyarországi 

Régióként sajnos nagyon szűkösek a pályázati lehetőségeink, de amit lehet, igyekszünk kihasználni. A 

Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt tornaterem-felújítási pályázatban öt intézménnyel indultunk, a 

napokban várjuk az eredményhirdetést. 

5. Mikor lesz minden, arra rászoruló gyermek számára elérhető a gyógypedagógiai, 

pszichológiai, logopédiai, fejlesztő pedagógusi ellátás? 

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezt a problémát megfelelő módon orvosolni tudjuk. Jelen 

pillanatban a Váci Tankerületi Központ intézményeiben gyógypedagógust 20,2 státuszon 

foglalkoztatunk. 20 álláshelyen alkalmazunk iskolapszichológust. Fejlesztő pedagógusok 43,4 

álláshelyen látják el a feladatot. 

 

6. Mikor lesz bevezetve az E-napló az összes tankerületi intézményben? Hogyan tudnak a 

szülők belépni a felületre, üzenni a pedagógusoknak? 

A 2018/19-es tanévben szeptembertől bevezetésre kerül a Kréta E-napló a Tankerület valamennyi 

intézményében.  Jelenleg 17 intézményünk használja élesben az E naplót. 

A szülők a gyermek személyéhez kapcsolt, egyedi felhasználó névvel és jelszóval tudnak belépni a 

Kréta felületére. Ezen a felületen látható a gyermek órarendje a tanárok nevével, a tanuló összes 

értékelése, félévi értesítője. Ellenőrizhetőek és igazolhatóak a hiányzások, olvashatóak a 

pedagógusok szöveges bejegyzései.  

A szülők részéről üzenet küldésére ezen a felületen nincsen lehetőség. 

 

7. Van létjogosultsága a kisiskoláknak vagy az iskolaközpontokban van a jövő? 



 

A kistelepülések kisiskoláinak fennmaradása világszerte fontos oktatáspolitikai kérdés. Ezeknek a kis 

intézményeknek a fenntartásával kapcsolatban nemcsak finanszírozási aggályok merülnek fel. 

Pedagógiai hatékonyságuk is sokszor alacsonyabb szintű, mint a városi környezetben működő 

intézményeké. A Váci Tankerületben összesen 4 kis létszámú intézmény működik Kisnémediben (15), 

Püspökszilágyon (16), Csőváron (9) és Kóspallagon (11). A törvény értelmében, ha adott 

intézményben a tanulók összlétszáma eléri a 8 főt, akkor az iskola nem szüntethető meg.  

8. Az úszásoktatásra fordítható idő növelhető? 

Az iskola heti két órában szervezhet a tanulók számára a testnevelés és sport műveltségterületében 

meghatározott sporttevékenységet (2011. évi CXC. törvény), pl. úszás, néptánc, közösségi és más 

sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás, vagy az iskola lehetőségeinek és 

felszereltségének megfelelően különféle más sporttevékenységek, pl. hagyományos magyar 

történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok. Ennek következtében 

törvénymódosításra van ahhoz szükség, hogy az úszásra fordítható idő növelhető legyen. 

9. Várható, hogy az SNI-s, BTMN-es tanulók kevesebb megsegítést kapnak, illetve hogy a 

számukra meghatározott értékelési rendszert megszüntetik? 

2018. szeptember 1. napjától – kifutó rendszerben – kivezetésre kerül a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási, nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók esetében az értékelés és minősítés alóli felmentés 

és szöveges értékelés lehetősége. Kifutó rendszerben, azaz aki 2018. augusztus 31. napján már 

rendelkezik e kedvezménnyel, az megszakítás nélkül a középfokú iskolai tanulmányai végéig élhet 

vele, új mentesítés azonban már nem adható. Nem változik azonban az ezen túl adható 

kedvezmények köre és a fejlesztési kötelezettség sem (Ezeket a 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. 

(VIII.31.) EMI rendelet, illetve a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet szabályozza).  A sajátos nevelési 

igényű (SNI) tanulókra vonatkozó jogszabályok nem változnak.  

10. Szeptemberre várható a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek óvodai csoportjának 

megnyitása? 

A Klebelsberg Központ felé 2018. február 26-án elküldtük a Váci Tankerületi Központ átszervezési 

javaslatait. Ezek között szerepel, hogy az óvodai nevelés kategóriájába kerüljön be a súlyosan, 

halmozottan sérült gyermekek nevelése, oktatása. Az óvodai csoportok számának növelésének 

következtében az intézmény képes szakszerűen ellátni a halmozottan, súlyosan fogyatékos 

gyermekeket is. Megfelelő számú szakember rendelkezésre áll.  



Amennyiben az átszervezési javaslat elfogadásra kerül az EMMI által, úgy nincs akadálya az óvodai 

csoport indításának. 

 

11. Van mód egyeztetni a Volánnal a menetrendek ügyében? 

Minden évben el kell küldenünk a KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT.-nek a 

tankerület valamennyi intézménye tanulóinak utazási igényeit. Továbbítottuk feléjük. Ezek alapján az 

Intézet egyeztet a Volán társasággal az esetleges módosításokról. Egyedi esetben fel szoktuk venni a 

Volánnal a kapcsolatot, de kapacitáshiányra hivatkozva a kérésünket nem tudták teljesíteni. 

 

12. Mikor várható, hogy indul ép értelmű autista osztály? 

 

A 2018/19-es tanévben szeptembertől indul a Cházár EGYMI székhelyintézményében (2600 Vác, 

Március 15. tér 6.) 2 ép értelmű autista osztály. Csak alsó tagozatos lesz mindkét osztály. A létszámok 

a törvényes keretek között lesznek (6-13 fő között). Erről a Tankerület már értesítette az érintett 

szülőket. 

 

13. Ki határozza meg, hogy adott intézményben hány napot igazolhat a szülő? 

Törvényi szabályozás nincs arra vonatkozóan, hogy mennyi lehet a maximálisan szülők által igazolt 

napok száma, ezt minden intézmény a saját házirendjében határozza meg. Általánosságban 

elmondható, hogy az intézményeink zömében 3 napot igazolhat a szülő.  

 


