II. 5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a
közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
Közszolgáltatás
-

Megnevezése: A 2011. évi CXC. törvényben foglalt Köznevelés

-

Tartalma:
a) Óvodai nevelés, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az
időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.
b) Alapfokú nevelés-oktatás, amely az első évfolyamon kezdődik, a nyolcadik évfolyam
végéig tart és két részre tagolódik: az első évfolyamon kezdődő és a negyedik
évfolyam végéig tartó alsó, és az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam
végéig tartó felső tagozat.
c) Középfokú nevelés-oktatás, amely a kilencedik évfolyamon kezdődik és a
tizenkettedik, szakközépiskola esetében a tizenharmadik évfolyam végén fejeződik
be.
d) Iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítés, amely az alapfokú
nevelés-oktatás szakasza után kezdődik, és szakgimnáziumban a tizenharmadik vagy
a tizennegyedik, szakközépiskolában a tizenegyedik, szakiskolában a
kerettantervben meghatározott évfolyamon fejeződik be.
e) Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a
középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába
álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez.
f) Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi
képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú
továbbtanulásra.
g) A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok
folytatásához szükséges feltételeket biztosítja, ha az a lakóhelyüktől távol tanulók
számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzetiségi
nyelven vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz, a
tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni
körülmények miatt szükséges.
h) Gyermekétkeztetés, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon,
valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelésioktatási intézményben a déli meleg főétkezés, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezés, kollégiumban a fentiek mellett reggeli és vacsora.

-

Igénybevételének rendje: A köznevelési intézmények szakmai tekintetben önállóak.
Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörébe. A köznevelési intézmény működésére, belső és
külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a
továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai
életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.
Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá a
jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi
kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá
az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait.
-

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke:
o Az óvodai nevelésben az általános-, és középfokú oktatásban és a kollégiumi
ellátás térítésmentes.
o Alapfokú művészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj
ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint
tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, továbbá e szolgáltatások
körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata. Minden esetben
ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi,
érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá
az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
(http://www.hit.hu/kozerdeku/hatarozat-oktatasi-intezmenyekben-fizetendoteritesi-es-tandijakrol)
o A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakat a jogszabályi előírások szerint,
a
fenntartó
határozatban
állapítja
meg.
(http://www.hit.hu/kozerdeku/hatarozat-oktatasi-intezmenyekben-fizetendoteritesi-es-tandijakrol)

-

A közszolgáltatásért fizetendő díjból adott kedvezmények:
o Az alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési díjból a tanulmányi
eredménytől és a közszolgáltatást igénybe vevő szociális körülményeitől függően
kedvezmény adható, mértékét a fenntartó határozatban állapítja meg.
(http://www.hit.hu/kozerdeku/hatarozat-oktatasi-intezmenyekben-fizetendoteritesi-es-tandijakrol)
o A gyermekétkeztetésben fizetendő térítési díjból a közszolgáltatást igénybe vevő
családi és szociális körülményeitől függően kedvezmény adható, mértékét a
fenntartó határozatban állapítja meg. (http://www.hit.hu/kozerdeku/hatarozatoktatasi-intezmenyekben-fizetendo-teritesi-es-tandijakrol)

