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Valamennyi kertileti fenntartisri kiizoktatrisi int6zmfiny vezetlje r6sz6re

Tis zte lt I ntd zmdnyv ezet6 As s zo ny/Ilr !

A 2010. januiir 12-i BKV sztrdjkkal kapcsolatosan az Oktat6si 6s Kultur6lis Minisztdrium 2010.
j anuilr 1 1 -i ri1l6s fo glal6sa szerint az alihbiakrol titj ekoztatom:

A ktizoktat6sr6l sz6l6 tcirv6ny rendelkez6sei alapjiin minden iskolaigazgat6 m6rlegelheti, hogy az
irinyitdsa alattlevo iskol6ban az eintett napon megtarthat6k-e a tanit6si 6rrik. Abban u, 

"r"it"n,ha a hiitnyz6k 6s bej6r6k magas sz6ma miatt az igazgat6 arra a kcivetkeztet6sre jut, hogy nem,
akkor a kcizoktat6sr6l sz6l6 t<irv6ny 54. $-rinak (1) bekezd6se alapj6n rendkivtili tanit6si sztinetet
rendelhet el. A sztrilk miatt kies<i tan6rtikat oly m6don kell p6tolni, hogy a tan6v rendj6ben
meghatfrozott tanft6si napok szitma teljesrilj<in. A rendkivtili tanit6si sziinet elrendel6se nem
mentesiti az iskol6kat a k<izoktat6sr6l sz6l6 t<irv6ny 41. $-anak (5) bekezdds6ben meghatiirozott
kcitelezetts6g al6l: gondoskodniuk kell a tanul6k feli.igyelet6r6l. Amennyiben nincs sziiks6g
tanitdsi sziinet elrendel6s6re, a sztrijk miatt az iskok{b6l tivol marad6 tanul6k hi1nvzitsitt
igazolt hirlnyzr[sk6nt kell elfo gadni.

Ha a sztrfik miatt az iskola, 6voda, koll6gium alkalmazottai nem, vagy csak k6sve 6rkeznek
be a kiizoktatdsi int6zm6nybe, a tivolmaradist igazolt trivolmaradrisnak kell elfogadni.
Tekintettel arra, hogy akozoktatftsr6l sz6l6 t<irv6ny 6rtelm6ben a pedag6gusok tanftilsi idokeiet6be
csak a t6nylegesen teljesitett tanit6si, foglalkoz6si 6r6k szirmithat6k be, a sztri$k napjfura tervezett
oritkat teljesit6sk6nt nem lehet figyelembe venni.

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormfunyzat vezetdse titmogatja, hogy a sztrilkmiatt meg nem
tartott tanit6si 6r5k tekintet6ben a pedag6gusokat kilr ne 6rje, ezert esetiikben az esetleges
kompenz6c ior 6l az intezmdny v ezetoj e mris formdban gondo sko dj on.

K6rem, hogy a ttimegkcizlekeddssel az intdzmenybe j6r6 kolldgrik esetleges kds6sdt is frgyelembe
v6ve -a sztri$l<ra val6 tekintettel- a gyermekek feliigyelet6rol, valamint a tanitiisi 6rrik
zdkken6mentes indul6s6r6l intdzkedni sziveskedj en.

Abban az esetben, amennyiben az intdzmenyvezeto tanit6si sztinetet rendel el kdrem, hogy enol a
fenntart6t 6rtesiteni sziveskedjen 2010. januar I 1-6n l8 6rriig.

Fentiekr<il ti$ekoztatom az Oktatrisi, Ifiris6g- 6s Gyermekv6delmi Bizottsrig eln6k6t, Abonyi Jiinost
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Budapest, 2010.janurir 1 1.
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