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Az Általános iskoláról szóló törvény (Szlovén Köztársaság Hivatalos lapja 81/06. – 

tisztázott szöveg 3, 102/07., 107/10., 40/12-ZUJF és 63/1. sz.) 20. cikke, valamint az 

Iskolák a természetben finanszírozásáról szóló szabályzat (SzK Hl 61/04., 70/08. és 

61/09. sz.) 14. és 20. cikkével összhangban az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános 

iskola/Dvojezična osnovna šola I. Lendava Tanácsa 2013. 09. 30-án megtartott 

ülésén, a szülők tanácsának előzetes, 2013. 09. 30-án kelt véleményezését 

figyelembe véve a következő dokumentumot fogadta el: 

 

Az 1. Sz. Lendvai KÁI SZABÁLYZATA 

az „iskola a természetben” című program támogatási kritériumainak 

részletes meghatározásáról és a tanulók támogatásának érvényesítésére 

vonatkozó eljárásról 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. cikk 

Jelen szabályzattal meghatároztatnak a tanulók támogatásának részletes kritériumai 

és a támogatás érvényesítésének eljárása azon tanulók az „iskola a természetben” 

című programon történő részvétele kapcsán, akiknek a szülei szociális helyzetükből 

kifolyólag nem tudják megfizetni az iskola által szervezett program teljes 

hozzájárulását. 

 

2. cikk 

Azok a tanulók tekintetében, akiknek a szülei szociális helyzetükből kifolyólag nem 
tudják megfizetni az iskola által szervezett „iskola a természetben” című program 
teljes hozzájárulását, az iskola a támogatás megítélésénél a következő kritériumokat 
veszi figyelembe: 

 a szociális minimum kismértékű meghaladása (szociális segélyben való 
részesülés, szülők munkanélkülisége), 

 a gyermeknevelési segély összege, 

 hosszantartó betegség a családban, 
 hosszantartó szociális problémák és más sajátosságok a családban, 
 a család oktatási-nevelési intézményekbe bevont gyermekeinek száma. 
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II. AZ ISKOLA A TERMÉSZETBEN CÍMŰ PROGRAM TÁMOGATÁSÁNAK 

ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES KRITÉRIUMOK 

3. cikk 

 Kritériumok értékelése 

1.) Szociális minimum kismértékű meghaladása: 

 szülők munkanélkülisége, illetve szociális segélyben való részesülés -------20 

pont; 

 

 

2.)  Gyermeknevelési segély összege (a gyermeknevelési segély összegét 

meghatározó, folyó időszakra vonatkozó és a törvények szerint összehangolt skálával 

összhangban), illetve egy családtagra jutó jövedelem: 

 

Jövedelmi  
besorolás 

átlagos 
családtagra 

jutó 
jövedelem 
(%-ban) 

 
 

PONTOK 

1 
18%-ig 

 
60 

2 
18% felett  

30%-ig 
50 

 3 
30% felett  

36%-ig 
40 

4 
36% felett  

42%-ig 
30 

 
 
3.) Hosszantartó betegség a családban:  
 

 betegség a családban (három hónapnál hosszabban tartó krónikus betegség, 

alkoholizmus, fogyatékosság) ------ 10 pont; 

 
4.) hosszantartó szociális problémák és más sajátosságok a családban (az egyes 
esetek 10 ponttal értékelhetőek):  
 

 olyan családi pénzügyi terhek, amelyek kihatnak a család állapotára és nem a 
szülők saját hibájából erednek ---------- 10 pont; 

 egyszülős család ----------- 10 pont; 
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 egyéb terhek a családban a tanácsadó szolgálat szakvéleménye alapján ------- 
10 pont. 

 
5.) A család oktatási-nevelési intézményekbe bevont gyermekeinek száma:  
 

 1-3 gyermek -------- 10 pont 

 4 vagy több gyermek-------- 15 pont.  
 
 
 
 
III. A TANULÓ „ISKOLA A TERMÉSZETBEN” CÍMŰ PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTELE 

TÁMOGATÁSÁNAK ODAÍTÉLÉSI ELJÁRÁSA 
 

4. cikk 

Arról, hogy a tanuló jogosult-e az „iskola a természetben” című programban való 

részvételének támogatására, az Általános iskoláról szóló törvény és az Iskolák a 

természetben finanszírozásáról szóló szabályzat határozataival összhangban, az 

általános közigazgatási eljárás által meghatározott eljárás szerint és módon születik 

határozat.  

 

5. cikk 

A döntésben illetékes szerv az intézmény igazgatója. Az intézmény igazgatója 

áttekinti a beérkezett kérelmeket, és megállapítja, hogy azok időben érkeztek-e be és 

hiánytalanok-e. A határidőn túl beérkezett kérelmek semmisnek tekintendők. Minden 

helytelenül kitöltött, illetve hiányos kérelmet egy meghatározott időn belül ki kell 

egészíteni. Amennyiben a szülők a meghatározott időben nem pótolják a 

hiányosságokat, a kérelem visszavontnak tekintendő. 

 

6. cikk 

Amikor az igazgató megállapítja, hogy az összes kérelem hiánytalan és alá van írva, 

elkezdi azok értékelését. Minden kérvényt a jelen szabályzatban leírt kritériumok 

alapján külön értékel. 

 

7. cikk 
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Az iskola igazgatója saját belső dokumentációjában minden kérvénnyel kapcsolatban 

hivatalos megjegyzés formájában lejegyzi az összpontszámot, valamint a 

minisztérium által az „iskola a természetben” című program támogatására kapott 

rendelkezésre álló keret figyelembevételével megállapítja, hogy a tanuló jogosult-e a 

az „iskola a természetben” című program szülői hozzájárulásának támogatására. 

 

8. cikk 

Kisebb vagy nagyobb számú támogatási kérelem beérkezése esetében az 

igazgatónak joga van módosítani a jelen szabályzat 9. cikkében feltüntetett 

ponthatárokat. Amennyiben a módosítás mellett dönt, erről értesíti az intézmény 

tanácsát. 

 

9. cikk 

A tanuló támogatási jogosultságát az alábbi feltételek teljesítése függvényében kell 

meghatározni: 

 50–70 pont -------------------------------- 50%-os támogatásra jogosult; 

 71 vagy több pont ---------------------------- teljes támogatásra jogosult.  

 

 

10. cikk 

Az iskola igazgatója az „iskola a természetben” című program támogatására való 

jogosultság megállapításától számított nyolc napon belül határozatban nyilatkozik 

erről. Az igazgató döntése ellen a szülők a határozat kézhezvételét követő 15 napon 

belül fellebbezést nyújthatnak be az intézmény fellebbezési bizottságához. 

 

IV. FELLEBBEZÉSI BIZOTTSÁG ÉS DÖNTÉS A FELLEBBEZÉSRŐL 

 

11. cikk 

A tanuló jogainak megvalósulásával kapcsolatos fellebbezésekről az intézmény 

fellebbezési bizottsága dönt. Az intézmény tanácsának elnöke az intézmény 

fellebbezési bizottságából öt tagot nevez ki, akik jelen szabályzat alapján döntenek az 

egyes esetekben. Az egyes esetek bizottságában az öt tagból hárman az intézmény 
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alkalmazottainak képviselői, ketten pedig külső tagok (szülők képviselői, más 

intézmény szakmunkatársai). 

A fellebbezési bizottság döntése végleges. 

 

V. ÁTMENETI ÉS VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK 

 

12. cikk 

Jelen szabályzat a szülők tanácsának előzetes véleményezését követően az 

intézmény tanácsában történő elfogadása napján lép hatályba. A szabályzat a 

tanulók „iskola a természetben” című programon való részvétele támogatásának 

alapját képezi a 2013/2014-es és az azt követő tanévekben. 

13. cikk 

Jelen szabályzat hatálybalépésével az intézmény tanácsa által 2008. 08. 30-án 

elfogadott Az 1. Sz. Lendvai KÁI SZABÁLYZATA az „iskola a természetben” című 

program támogatási kritériumainak részletes meghatározásáról és a tanulók 

támogatásának érvényesítésére vonatkozó eljárásról című dokumentum hatályát 

veszti. 

 

 

                                                                      Az intézmény tanácsának elnöke 

         Koša Žužana                                                                                                 


