2081 Piliscsaba, Béla király útja 72.
Tel.: 06-26-375-322 Fax: 06-26-375-020
e-mail: szentantaliskola2081@gmail.com
Honlap www.paduai.hu

Páduai Szent Antal
Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola

Ikt.sz.: 26/2018
Tárgy: hiányzás igazolásáról

Tisztelt Szülők!
Az elmúlt decemberben iskolánkban több dolgot is elkezdtünk megújítani. A
természettudományos előadókba új székeket rendeltünk, a kézilabda pálya kerítésének
felújításához labdahálót vettünk, amely a tavasz folyamán kerül felszerelésre, és tíz tanterembe
kerül lap-top és projektor heteken belül. A fejlesztésekben a Hajnalcsillag Alapítvány támogatása
is segített.
Kérem a tisztelt Szülőket, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítsék az alapítvány munkáját.
A Hajnalcsillag Alapítvány adószáma: 18663877-1-13
Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyházat is adója 1 %-ával. Technikai száma: 011
Az elmúlt időszak tapasztalata, hogy a diákok hiányzásának igazolási fegyelme romlott. A
Katolikus Pedagógiai Intézet legutóbbi igazgatói értekezletén nyomatékosan felhívták a figyelmet
ennek szigorú betartására. Ezért az alábbiakban szeretném összefoglalni az iskola Házirendje
alapján a hiányzások igazolásának rendjét.
„Minden hiányzást igazolni kell. A tanév során a szülő összesen három nap hiányzást
igazolhat. A három napnál hosszabb mulasztás igazolásához orvosi igazolás szükséges. Minden
hiányzást – azt is, amelyet orvos igazolt – be kell írni az ellenőrző könyv megfelelő rovatába, és a
szülőnek alá kell írnia. A hiányzás igazolását a hiányzást követő egy héten belül be kell mutatni az
osztályfőnöknek. A határidő elteltével a hiányzás igazolatlannak számít. Kérjük a szülőket, hogy
hosszan tartó mulasztás esetén értesítsék az osztályfőnököt a hiányzás okáról. Fertőző betegség
esetén külön igazolás is szükséges.”
Tehát a szülőnek egyszer maximum három napot lehet igazolni. Ezt annak érdekében
határoztuk meg, hogy egy gyors lefolyású betegség esetén ne kelljen orvoshoz menni igazolásért
olyan esetben, amikor a gyógyulás szempontjából erre nincs szükség. Ez a lehetőség az iskola
szándéka szerint nem a családi programok igazolására teremt lehetőséget. Kérjük, nagyon
figyeljenek oda, hogy a Házirendben foglalt egy héten belül igazolják a hiányzást,
különben igazolatlannak kell tekintenünk azt.
„A tanév során az igazgató családi okok miatt (üdülés, síelés, utazás) egyszer ad engedélyt a
tanítástól való távolmaradásra. Erre a hiányzás megkezdése előtt legalább két héttel előre írásban
kell a szülőnek engedélyt kérnie. Három napra az osztályfőnöktől, ennél hosszabb időre az
igazgatótól. Az engedélyt a szülő mindkét esetben az osztályfőnöknek adja át, aki a három napnál
hosszabb időről szóló kérelmet véleményezve továbbítja az igazgatónak. A szülő a kérelem
elbírálásáról az osztályfőnöktől kap értesítést.”
Az iskola tisztában van azzal, hogy sok család tanítási időben tud elmenni pihenni. Ezért
teremtettük meg annak a lehetőségét, hogy a tanév során egy alkalommal szülői kérésre a gyermek

is részt vehessen azon. Itt az utóbbi időkben a legnagyobb gond, hogy a Házirendbe foglalt két
hetes határidőt nem tartják be. Nem hiszem, hogy egy családi utat ne lehetne ennyire előre látni,
ezért kérem, ne éljenek vissza az iskola jóindulatával, hanem két héttel előre jelezzék elutazási
szándékukat.
Sajnos örök küzdelmünk a késések visszaszorítása. Az iskolába 7.40-re kell beérni. Aki később
érkezik, az késik. Természetesen a forgalmi dugókat, a tömegközlekedés gondjait figyelembe
vesszük. Aki késik, annak az idei tanévtől ebédlői szolgálatot kell teljesítenie egyeztetett beosztás
szerint. Úgy gondoltuk, hogy az igazolatlan óránál sokkal nagyobb fegyelmező ereje van a segítő
munkának.
Minderre azért hívjuk fel a figyelmet, mert az igazolatlan óráknak a hatályos jogszabályok
szerint súlyos következménye van.
A Köznevelési törvény 20.§ 2. pontja értelmében igazolatlan óra esetén az iskolának azonnal
értesítenie kell a szülőket. Ismételt igazolatlan óra esetén a Családvédelmi Szolgálatot is. Ha az
igazolatlan órák száma eléri a 10, 30, 50 órát, az iskola a Családvédelmi szolgálat mellett a jegyzőt
is értesíti. Ilyen esetben a Családvédelmi Szolgálat intézkedési tervet köteles kidolgozni.
50 igazolatlan óra a családi pótlék megvonását vonja maga után, amelyet korosztálytól függően
1,5-2 hét alatt lehet összegyűjteni. Kérjük, figyeljenek oda a hiányzások időben való igazolására, és
arra is, hogy gyermekük azt ténylegesen bemutassa a tanítójának, tanárának.
Tisztelettel
Piliscsaba, 2018. február 22.
dr. Ujházy András
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