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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 1075/2007.(IX.20.).sz.Bp.Kőb.önkormányzati határozatban a „Budapest Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmények vezetőit, hogy vizsgálják meg az 

igazolatlan hiányzások növekedésének okait, a 250 órát meghaladó hiányzások okait, 

valamint a bukások száma növekedésének okait, a nyelvi felmentéseket és a magántanulói 

státuszokat." 

Az intézmények 2006-2007. és 2007-2008. tanévvégi jelentéseiből fenti adatokra 

vonatkozóan az alábbiak állapíthatók meg: 

Igazolatlan mulasztások: 

A 2006-2007-es tanévhez képest a hiányzások száma több mint 4,5 ezer nappal csökkent. ( 

57032 napról 52454 napra).Ezen belül azonban az igazolatlan hiányzás csak 220 órával. (A 

287 főből azonban kb 20 gyermek az, aki nagyon sokat hiányzott igazolatlanul, (főleg a 

Kada, Széchenyi, Keresztury iskolákban.) Az indoklások között elsősorban a nem megfelelő 

családi háttér, szociális problémák állnak, azonban a szülők megengedő magatartása, 

hozzáállása, az iskolával való nem megfelelő kapcsolattartása, - sok esetben szembenállása 

miatt a tanulók megengedik maguknak a rendszeres napi késést, a kedvük szerinti iskolába 

járást. (Sok esetben a rendszeres reggeli késésekből gyűlik össze egy idő után tetemes 

hiányzás.) Azon családoknál, akik már az első felszólítás után folyamatosan ellenőrzik a 

gyermeket és együttműködnek az iskolával, nem is nagyon ismétlődik az igazolatlan 

hiányzás. Sok azonban a gyermekét egyedül nevelő anya, aki a kamaszodó gyermeket nem 

tudja megfelelően ellenőrizni, vagy pedig a gyermek nevelése „kicsúszik" a kezéből nem 

tudja számonkérni sem a tanulási, sem a viselkedési hiányosságokat. Ezenkívül a nem csonka 

családok között is vannak problémásak, akár szociális, akár mentális vonatkozásban. Tehát a 

gyermek nevelése, felügyelete az iskolára hárul, a felelősségrevonás pedig elmarad. 
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Az elmúlt 5 tanítási évben a 2005/06-os tanév volt az, amikor a hiányzásokon belül 

látványosan csökkent az igazolatlan hiányzások száma. Ennek oka akkor az is volt, hogy 

kiment a rendszerből több olyan tanuló, aki ezt a számot lényegesen növelte, másrészt a 

szabálysértési hatóság is több pénzbüntetést rótt ki, és növekedett a rendőrségre áthelyezett 

ügyek száma is. 

A felszólítások száma évek óta hasonló, a feljelentések száma viszont nőtt a 2006/07 és 

2007/08. tanévben is, ennek ellenére sem csökkent az igazolatlan hiányzás, pedig a 

szabálysértési hatóság sok esetben rótt ki - különösen az idei tanévben - 10-30 ezer forintig 

terjedő pénzbírságot, és ha a jogszabály alapján szükségessé vált, minden esetben 

továbbították a kerületi rendőrkapitányságra is a feljelentést „kiskorú veszélyeztetése" címen. 

A büntetések társadalmi megítélése azonban nagyon kedvezőtlenül változott, nincs elegendő 

morális visszatartó ereje, nincs a gyermek és felnőtt számára negatív jelentősége. A szülők 

vagy befizetik a büntetést, vagy megfellebbezik, amelynek részletfizetés vagy esetleg a teljes 

összeg elengedése a vége (nincs megfelelő jövedelme).A rendőrség felé tett intézkedésekről 

nincs információnk, mert sem a Szabálysértési Hatóságot, sem az Oktatási és Közművelődési 

főosztályt nem értesítik a megtett intézkedésről és annak eredményéről. 

Ami az iskolák nagyobb odafigyelését és intézkedését mutatja, hogy a Gyermekjóléti 

Központ felé a jelzések rendszeressé váltak, a családgondozók folyamatosan tudják a 

szülőket segíteni, értesíteni, és a gyermeket ellenőrizni.Ha szükséges, (az idén több esetben 

is) elindítják a védelembevételi eljárást. Az iskolai gyermekvédelmi felelősökről elmondható, 

hogy az iskolai pszichológusokkal, a Nevelési Tanácsadóval és a Gyermekjóléti Központtal 

igyekeznek minél szorosabb és folyamatos együttműködést kialakítani és kölcsönösen 

segíteni egymás munkáját, részt vesznek egymás rendezvényein, konzultációkat, 

esetmegbeszéléseket tartanak. 

250 órát meghaladó hiányzások: 

A 2007-ben elfogadott esélyegyenlőségi programban megfogalmazódott, hogy magas a 250 

órát meghaladó hiányzások száma, a következő időszakban ezt csökkenteni kell. Az alábbi 

két adat is mutatja, hogy az intézmények kiemelt figyelmet fordítottak erre, rendszeres 

ellenőrzéssel, számonkéréssel a hiányzások száma lényegesen csökkent is. 

A 2006/2007-es tanév végén 35 fő volt, a tanulólétszám 0,7 %-a, 

A 2007/2008-as tanév végén 23 fő volt, a tanulólétszám 0,5 %-a. 
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Fontos, hogy míg a 2006-2007-es évben nagyrészt a fegyelmezetlenség miatti igazolatlan 

hiányzások emelték ezt a számot, addig 2007-2008-ban már többségében a 250 órát 

meghaladó hiányzásokat objektív okok (betegségek)idézték elő. Erről az orvosi igazolásokat 

az iskolák megkapták. Természetesen a sokat hiányzó tanulók között vannak a már többször 

figyelmeztetett, feljelentett tanulók is, akik az igazolatlan hiányzásokat is növelik. 

A javítóvizsgára utasított valamint évismétlésre bukott tanulók száma az elmúlt két tanévben 

a tanulólétszámhoz viszonyítva enyhén csökkent: 2006/2007-ben 4,4 %; 2007/2008-ban 3,5 

% volt. 

Kedvező változás az is, hogy az évismétlők száma 67-ről 52-re csökkent, inkább az 1 vagy 2 

tárgyból javító vizsgázók száma mutat hasonló eredményt. 

A veszélyeztetett gyermekek aránya viszont magasabb lett 2008 végén ( 86 főről 98 főre) a 

javítóvizsgát illetően. Ennek visszaszorítása az iskola gyermekvédelmi tevékenységének és a 

gyermekjóléti ellátás közös feladata. Különösen fontos azonban, hogy az évismétlésre bukott 

tanulók száma csökken. Az intézmények lehetőségeik szerint (személyi, anyagi, óraszám) 

egyre nagyobb gondot fordítanak az egyéni fejlesztésre, differenciált és felzárkóztató 

foglalkozásokra, korrepetálásokra. 

A nyelvi felmentések a Nevelési Tanácsadó illetve szakértői bizottság véleménye alapján 

történnek. Az ok általában dyslexia, dysgraphia vagy egyéb tanulási zavar. 

A magántanulói státuszt az orvosi javaslat mellett a szülő kéri, amennyiben gyermeke nem 

tud a közösségben megfelelően tanulni, de egyre jellemzőbb lesz a szülők külföldi 

munkavállalása, ezért vállalják a gyermek felkészítését az osztályozó vizsgára, létszámukat 

tekintve nem sok a változás 2006/2007. tanévben 19 fő, 2007/2008-ban 24 fő. 

Az előterjesztést Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási Bizottsága 2008 szeptemberi ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a 

bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 

elfogadja. Felkéri az intézmények vezetőit, hogy különös tekintettel a kerületi 

esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott feladatokra, folyamatosan törekedjenek a 

hiányzások csökkentésére, a bukások számának visszaszorítására. 

Határidő: 
Felelős: 
Előkészítésért felelős: 
Végrehajtásért felelős: 

folyamatos 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Semperger Sándorné Oktatási és Közművelődési Főosztály 
vezetője 
Intézményvezetők 

Budapest, 2008. szeptember 4. 

I 

ándorné Semp'erger^Sá 

mb. főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr.Neszteli István 
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