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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő megírta, hogy egy Fejér megyei
település
általános
iskolájának
2021
szeptemberében
kinevezett
igazgatója
intézkedései - álláspontja szerint - sértik a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény előírásait, ellentmondanak az iskola
hatályos
házirendjének,
a
tűzvédelmi
szabályoknak, és a Szülői Munkaközösségre
(SZMK) vonatkozó szabályoknak is.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben eljárásra jogosult Székesfehérvári Tankerületi Központ (a továbbiakban:
Tankerületi Központ) a közérdekű bejelentésben foglaltakat megvizsgálta. Megírta,
hogy 2022. február 16-án az iskola bejárati ajtaja a késő tanulók feljegyzése
érdekében volt zárva, mintegy 30-40 perc időtartamra. Ezen idő alatt az iskola
igazgatója a takarítónőt bízta meg a kulcsok kezelésével, a bejárat nyitásával. Az
igazgató egyetlen szülő, tanuló vagy pedagógus részéről sem kapott arról
visszajelzést, hogy valaki is nem tudott volna bejutni az iskolába. Mindettől
függetlenül még aznap visszavonta a rendelkezését. Az esettel kapcsolatosan
intézkedést a Tankerületi Központ nem tartott indokoltnak. A járványügyi
veszélyhelyzet időtartama alatt - tekintettel a vírushelyzet kedvezőtlen alakulására -,
az igazgató az iskola közösségi tereiben kötelezővé, az osztálytermekben ajánlottá
tette a maszkviselést. Erről az intézkedésről a KRÉTA-rendszeren keresztül
valamennyi szülőt, gondviselőt értesítette. A feledékeny tanulók számára az iskola
biztosított maszkot, egészen addig, amíg a készlet el nem fogyott. Ezt követően - a
tanulóközösség egészének védelme érdekében - történt olyan eset, hogy annak a
tanulónak, aki elmulasztott magával maszkot vinni az iskolába, az iskola előtt kellett
megvárnia azt, amíg a pedagógus a tanáriból vagy a szülő a parkolóban lévő autóból
hozott maszkot. Ez minden esetben legfeljebb néhány perc kint tartózkodást jelentett.
Mivel az óvintézkedéssel egyetlen tanulót sem ért hátrány, intézkedést a Tankerületi
Központ nem kezdeményezett. Az igazgató a szülői szervezettel való egyeztetés
időpontját úgy próbálta meg meghatározni, hogy az a legtöbb érintettnek kedvező
legyen. Egyedül a szülői szervezet elnöke jelezte, hogy számára nem megfelelő az
időpont. Ezzel kapcsolatosan a Tankerületi Központ intézkedést nem tartott
szükségesnek. Az iskola honlapjának kezelését szerződés alapján egy Kft. vállalta
2021. június-júliusi határidővel, azonban a szerződésben foglalt kötelezettségét nem
teljesítette, ennek következtében az igazgató a mai napig nem fér hozzá a
weboldalhoz, ezért nem tudta az intézményvezetői pályázatát feltölteni. Ezzel
kapcsolatosan a Tankerületi Központ felhívta az igazgató figyelmét arra, hogy ebben
az esetben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (8) bekezdés
értelmében a helyben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni a pályázatot, ezt
haladéktalanul meg kell tennie. A 2021/2022-es tanévtől az iskola egy teljes állású
gyógypedagógust alkalmaz a sajátos nevelési igényű tanulók szakértői véleményben
foglaltaknak megfelelő ellátása érdekében, a bejelentésben foglalt észrevétel ezzel
kapcsolatban nem megalapozott, ezért a Tankerületi Központ intézkedést nem tartott
szükségesnek.

