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Tisztelt Szülők!  

  

 Számos tapasztalatunk vetette fel a gondolatot, hogy megfogalmazzuk az 

iskolánkban munkakapcsolatba kerülő felek közötti együttműködés kultúrájának 

általánosan követendő normáit. A Partnereink a szülők c. dokumentum 

voltaképpen a törvényi szabályozás és néhány ajánlás gyűjteménye, melynek 

betartása közös érdekünk. Ezzel szeretnénk segítséget adni az iskola céljaihoz 

kapcsolódó szülői jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez. Így közösen 

munkálkodva segíthetjük elő a gyermekek jó irányú fejlődését.  

  

 Ha egy gyermek azzal a meggyőződéssel jön az iskolába, hogy az iskolai munka 

az ő feladata és nem a tanáré vagy a szülőé, akkor jó a kezdet. Ha a gyermek 

felelősségvállaló és együttműködő, tapasztalni fogja, hogy a tanulási feladatokkal 

jól elboldogul. Ha másoktól várja el, hogy felelősséget vállaljanak az ő 

munkájáért, miközben ő energiáját arra fordítja, hogy indokolatlan figyelmet 

keltsen és kerülje az együttműködést, hátul fog kullogni.  

                                                                                                       (tantestület)  

  

  

  

  

„A nevelés és tanítás nem az iskolában kezdődik. Semmit nem old meg az iskola, 

amit a család nem tud megoldani. Segít, megvan a maga felelőssége, de a szülőé 

átháríthatatlan. Tudják mindig, hogy az iskola szolgáltatás és nem  

hatóság. És nem nevel embert a gyerekből, ha ezt otthon elmulasztották.”  

                                                                                            (Andrásfalvy Bertalan) 

A szülő jogai és kötelességei a Közoktatási Törvényben  

  

13. §  

(1) A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad 

megválasztásának joga. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad 

megválasztásának joga alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy 

etnikai hovatartozásának megfelelően választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.   

(2) A szülők joga, hogy gyermekük számára nem állami, illetve nem 

önkormányzati nevelési-oktatási intézményt válasszanak, továbbá –  az, hogy e 

törvényben foglaltak szerint – nem állami, illetve nem helyi önkormányzati 

óvodát, iskolát alapítsanak, vagy annak alapításában részt vegyenek.  



(3) A szülő joga igényelni, hogy az óvoda a nevelési programjában és 

tevékenységében, az iskola és kollégium pedagógiai programjában és 

tevékenységében a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú 

módon közvetítse, továbbá, hogy az állami, illetve önkormányzati 

nevelésioktatási intézményben a hit- és vallásoktatást lehetővé tegyék.  

(4) A szülő (1)-(3) bekezdésben meghatározott jogai nem korlátozhatják 

gyermeke gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogát, melynek 

gyakorlását – a gyermek érettségének megfelelően – a szülő irányíthatja. Attól az 

évtől kezdve, amelyben a gyermek tizennegyedik életévét eléri – ha nem 

cselekvőképtelen –, a szülő az iskolaválasztás jogát gyermekével közösen 

gyakorolhatja.  

(5) A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási 

helyén a polgármester segítségét kérje ahhoz, hogy gyermeke különbözeti vizsga 

vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait, ha a településen nem 

működik olyan iskola, amely a tankötelezettség végéig biztosítja az iskolai 

nevelést és oktatást. A sajátos nevelési igényű gyermek lakóhelyén, ennek 

hiányában tartózkodási helyén a polgármester segítségét kérheti ahhoz, hogy 

gyermeke óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez-oktatásához szükséges 

feltételeket a településen megteremtsék.  

  

  

14.§  

(1) A szülő joga különösen, hogy  

a) megismerje a nevelés-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai 

programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,  

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről 

rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, 

segítséget kapjon,  

c) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az 

óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a 

megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől, 

kollégiumi széktől, legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi 

választ kapjon,  

d) a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy 

gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen 

foglalkozás megszervezését kezdeményezze,  

e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt 

vegyen a foglalkozásokon,  



f) kezdeményezze az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását és részt 

vegyen a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint 

megválasztható személy,  

g) kezdeményezze szülői szervezet (közösség) létrehozását, és közreműködjön 

annak tevékenységében,  

h) személyen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – 

részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási 

intézmény irányításában,  

i) az oktatási jogok biztosához forduljon.  

  

(2) A szülő kötelessége különösen, hogy  

a) gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges feltételekről,  

b) biztosítsa gyermeke – e törvény 24. §-ának (3) bekezdésében 

meghatározottak szerinti – óvodai nevelésben való részvételét, továbbá 

tankötelezettségének vagy fejlesztő felkészítésben való részvételi 

kötelezettségének teljesítését,  

c) figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez 

minden tőle elvárható segítséget,  

d) rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó 

pedagógusokkal és részükre a szükséges tájékoztatást megadja,  

e) elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda, az 

iskola, a kollégium rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak 

elsajátítását,  

f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése 

érdekében,  

g) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, a kollégium vezetői, pedagógusai, 

alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.   

  

Szülő és iskola  

  

• Az iskolában a gyermek ügyében, képviseletében csak a szülő vagy a   

gondviselő (a továbbiakban: szülő) járhat el,  

• a szülő a gyermeke nevelésével-oktatásával kapcsolatos kérdésekben 

köteles az iskolával együttműködni,  



• a szülő az iskola dokumentumairól – pedagógiai program, 

minőségirányítási program, szervezeti és működési szabályzat, házirend – 

tájékoztatást kap, kérésre ezekbe saját maga is betekinthet,  

• az iskolai dokumentumokat megtalálja az iskola könyvtárában és az 

intézmény honlapján,  

• a szülő az iskola életéről elsődlegesen szülői értekezleten az 

osztályfőnöktől kap tájékoztatást,  

• kérjük, hogy a szülő az iskolában először mindig a problémája 

keletkezésének helyén keressen orvoslatot és a pedagógussal közösen 

találja meg a megoldást,  

• a szülő kötelessége, hogy a családjogi változásokat, illetve a családi élet 

lényeges változásait az osztályfőnökkel közölje,  

• az iskolára is tartozó családi problémáival fordulhat az osztályfőnökhöz, az 

iskola vezetőihez,  

• a szülők egymás közötti nézeteltéréseiket – legyenek akár ezek 

gyermekeikkel kapcsolatosak – ne az iskolában rendezzék,  

• az iskola igazgatója minden héten fogadóórát tart, amelyen fogadja a 

szülőket, rendkívüli esetben más alkalommal is,   

• az iskolai ügyintézés (befizetések, diákigazolványokkal kapcsolatos ügyek, 

iskolalátogatási és egyéb igazolások kiadása, stb.) hivatali időben a 

titkárságon történik,  

• a szülő kérjük segítse az iskolai nevelő-oktató munkát  

- segítőkész javaslataival,  

- munkájával (az iskola szépítése, stb.),  

- dologi felajánlásaival (papírgyűjtéshez, szülők-nevelők báljához, stb.),  

- az iskolát támogató alapítvány számlájára történő befizetéssel, illetve 

adója 1%-ának felajánlásával,  

- a tanulók kíséretében való részvétellel (kirándulás, versenyek),  

• a szülő részt vehet   

- nyílt napokon és egyeztetés után más alkalommal a foglalkozásokon,  

- az iskola rendezvényein: tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, az osztály 

rendezvényei, szülők-nevelők bálja, stb.  

• kérjük, hogy a szülők az iskolai rendezvényeken mobiltelefonjaikat ne 

használják, illetve kapcsolják ki azokat,  

• kérjük, hogy a szülők az iskola által megadott időpontokat (befizetés, 

igazolások beadása, ingyenes tankönyvre való jogosultság igazolása, stb.) 

tartsák be  



  

  

  

  

  

Szülő és pedagógus  

  

• a szülő és a pedagógus viszonyát a kölcsönös tisztelet határozza meg,  

• a szülő a gyermeke nevelésében résztvevő személlyel (vezető, 

osztályfőnök, tanár, tanító) konzultációt kezdeményezhet gyermekéről  

- a vezetőkkel (igazgató, igazgatóhelyettes) minden kérdésben,  

- az osztályfőnökkel minden kérdésben, elsősorban a nevelésről,  

- a tanárokkal, tanítókkal gyermekük neveléséről és oktatásáról,  

• a személyes találkozások színhelye a szülői értekezlet és a fogadóóra, 

előzetesen egyeztetett időpontban más alkalom,  

• a szülői értekezleten és a fogadóórán a szülő a gyermek nevelésével, 

oktatásával kapcsolatos lényeges kérdésekben kérhet és kaphat érdemi 

tájékoztatást,  

• a szülők vegyék figyelembe a fogadóórák időbeni korlátait,  

• a szülő gyermeke tájékoztató füzetét a fogadóórára minden esetben hozza 

magával,  

• a fogadóórán a szülővel együtt gyermeke is részt vehet,  

• a szülők a tanárok, tanítók délelőtti fogadóórájára előzetes bejelentkezés 

után érkezzenek,   

• a kezdeményezett személyes vagy telefonos konzultáció helye az iskola,  

• az iskolán kívül, illetve otthonában telefonon a szülő a pedagógust csak erre 

való előzetes felhatalmazás után keresse,  

• a szülő a fontos kérdésekről gyermeke tájékoztató füzetén illetve üzenő 

füzetén keresztül is tájékoztathatja a nevelőket,  

• a családlátogatás időpontjáról az iskola a szülőt értesíti, kérjük gyermeke 

érdekében fogadja otthonában az osztályfőnököt, esetenként a vezető 

beosztású személyt,  

• a  pedagógusok  megszólítása  intézményünkben: 

 igazgató, igazgatóhelyettes nő/úr, tanár nő/úr, tanító nő/úr.  

  

 Szülő és gyermeke  

  



• a szülő kötelessége gyermeke rendszeres iskolába járását biztosítani,  

• a szülő kötelessége gyermeke iskolai munkáját, tanulmányait, magatartását 

figyelemmel kísérni,  

• a szülő köteles tájékoztatni az iskolát (osztályfőnököt) gyermeke tartós 

betegségéről (pl. huzamos gyógyszerszedés),  

• a tanulókkal kapcsolatos egészségvédelmi és baleset-megelőzési 

kérdéseket az iskola kiemelten kezeli,  

• a szülő gyermeke hiányzása első napjának reggelén a hiányzás tényét, okát 

és várható időtartamát az iskolával telefonon közölje,   

• a szülő gyermeke hiányzásait az intézmény szervezeti és működési 

szabályzata által meghatározott rend szerint igazolhatja (jelen szabályozás 

szerint: a szülő évente legfeljebb három napot igazolhat),  

• a tanulónak a hiányzással keletkezett tanulmányi lemaradást, felszólítás 

nélkül, hosszabb hiányzás esetén a pedagógus által megadott határidőre 

pótolnia kell,  

• a gyermeket úgy kell iskolába indítani, hogy ¾ 8-ig megérkezzen,  

• a szülők az iskola előtti autós közlekedés, parkolás szabályait a gyermekek 

védelme érdekében fokozottan tartsák be,  

• a tanuló reggeli és napközbeni étkezéséről a szülőnek kell gondoskodnia, 

illetve arról intézkednie,  

• a szülőnek kötelessége gyermeke az iskola által előírt felszereléséről 

gondoskodni,  

• a tanuló ruházata, hajviselete, ápoltsága nem sértheti az iskola pedagógiai 

programjában meghatározott nevelési célokat, illetve a házirendet,   

• az iskola a gyermekért az intézményben való tartózkodás (tanórák, 

foglalkozások, rendezvények és az azokhoz kapcsolódó házirendben 

rögzített szünetek, várakozási idők) továbbá az iskola által szervezett 

rendezvények idejére vállal felelősséget,  

• a kirándulások esetén, ha gyermekük nem egyedül tér haza, a szülő a 

megadott helyen (vasútállomás, iskola előtt) és a megadott időpontban várja 

gyermekét,  

• a gyermeke dolgozatainak megtekintésére a szülő számára az iskola 

lehetőséget biztosít,  

• a szülő gyermeke tájékoztató füzetét heti rendszerességgel tekintse át, a 

bejegyzéseket írja alá,  



• az alsó tagozatban a szülő az üzenő füzet bejegyzéseiből értesülhet a 

rendezvényekről, befizetésekről, stb., ezért azt rendszeresen figyelni, 

láttamozni kell,  

• kérjük, hogy iskolába érkező gyermekét csak a portáig kísérje,  

• a szülők a foglalkozásokról érkező gyermeküket az iskola előtt vagy a porta 

előtti folyosószakaszon várhatják,  

• a napköziből való hazamenetel esetén a szülő, az előzőleg egyeztetett 

időpontra jelenjen meg gyermekéért.  

  

  

  

  

  

  

  

  

A Partnereink a szülők dokumentum az iskola pedagógiai programjának 

melléklete. Egy példányát minden tanulónk szülője megkapja a beiratkozáskor, 

valamint az ötödik évfolyam szeptemberi szülői értekezletén.  

  

  

  

  

                                
     Jámbor László igazgató  

  

  

  

  


