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Tárgy: tanítási nap átrendezésének kérelme. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fekete István Általános Iskola tanítási nap átrendezését tervezi. Az iskola szülői közössége 
kezdeményezte, hogy a 8. osztályosok búcsúzására, ballagására lehetőleg ne hétköznap 
kerüljön sor. 

A 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 3. § szerint: 
„A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 
célra az általános iskolában öt ... munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat 
fel... " 
4. § (4) szerint: 
,̂ 4z iskola az (l)-(S) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a szorgalmi idő kezdő és 
befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet 
... ha ... heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. " 

Iskolánk javaslata, hogy 2010. június 14. (hétfő) helyett 2010. június 12. (szombat) legyen 
tanítási nap. Ezen a napon (rövidített órák) után tartanánk meg a 8. osztályosok búcsúztatását 
is. így június 14. (hétfő) tanítási szünet, míg június 15. (kedd, a szorgalmi idő utolsó napja) 
tanítás nélküli munkanap - pedagógiai értekezlet - lenne, melynek ütemezését az iskolai 
munkaterv is tartalmazza. A tanévzáró ünnepélyünk tervezett időpontja június 17. (csütörtök). 
Tanulóink részére természetesen valamennyi munkanapon biztosítjuk az ügyeletet. 

A 79/1993. (közoktatási) törvény 56. § (16) bekezdésben foglaltak értelmében az ügyben az 
iskolaszéknek, iskolai diákönkormányzatnak kezdeményezési; a fenntartónak egyetértési joga 
van. Iskolánkban iskolaszék nem működik, a szülői munkaközösség valamint a 
diákönkormányzat a kérdést megtárgyalta, mindkét testület javasolja a tanítási napok 
átrendezését (nyilatkozatok mellékelve). 
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, a tanítási napok a javaslatban megfogalmazott 
átrendezéséhez járuljon hozzá! 

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság a március 4-i ülésén megtárgyalta, a 
Bizottság véleményét az Elnök a testületi ülésen ismerteti. 



Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. Ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért tanítási 
napok átrendezésével a Fekete István Általános Iskolában, mely szerint 2010. június 14. 
(hétfő) helyett 2010. június 12. (szombat) lesz tanítási nap. 

Határidő: 2010. június 12. 
Felelős: Kuhn András igazgató 

igazgató 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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DIÁKÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA 

Figyelembe véve a gyerekek érdekeit, kívánságát, a Fekete István Általános Iskola 
diákönkormányzata (DÖK) javasolja, hogy a tanév végével, a 8. osztályosok ballagásával 
kapcsolatban kerüljön átrendezésre az alábbi tanítási nap: 

2010. június 12. (szombat) legyen tanítási nap, ballagás 

2010. június 14-15. (hétfő-kedd) legyen tanítás nélküli munkanap; részben a 
fenti napon ledolgozva, ill. az iskolai „5 nap" terhére. 

Budapest, 2010. február 4. 

' \ Janicsák Malgorzata 
DÖK segítő pedagógus DÖK elnök 
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SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG NYILATKOZATA 

A Fekete István Általános Iskola Szülői Munkaközössége (SzMK) 2010. január 27-én tartott 
ülésén állást foglalt a tanév végével, a 8. osztályosok ballagásával kapcsolatban. Figyelembe 
véve a gyerekek érdekeit, a családok kívánságát, az SzMK - a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően - kezdeményezi és javasolja, hogy a fenntartó egyetértésével kerüljön 
átrendezésre az alábbi tanítási nap: 

2010. június 12. (szombat) legyen tanítási nap, ballagás 

2010. június 14-15. (hétfő-kedd) legyen tanítás nélküli munkanap; részben a 
fenti napon ledolgozva, 111. az iskolai „5 nap" terhére. 

A tanítási napok ezen átrendezése mellett az SzMK nyílt szavazáson egyhangúlag foglalt 
állást. 

Budapest, 2010. január 27. 

Fórizs Istvánná Gálicz Katalin 
SzMK-val kapcsolatot tartó pedagógus SzMK elnök 
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