
Egész napos iskola típusok-  napközi Tirolban 

 

Kedves Szülők és törvényes képviselők!  

 

A gyermekgondozás nagyon fontos Tirolban. Nem csak azoknak a családoknak ahol mind a 

két szülő dolgozik, hanem azoknak az egyedülálló, dolgozó szülőknek  is szeretnénk egy 

korszerű az igényeknek megfelelő, elérhető és a rugalmas gondozási lehetőséget felkínálni. 

A számos, hosszú évek óta fennálló óvoda és napközi  gondozási központ  és a keresett 

ebéd ellátás mellett, az iskolai gondozás,foglalkozás is nagyon eredményesnek bizonyult. 

Az iskolai napközi bevezetése példának tekinthető, az iskola, mint intézmény sikeres 

alkalmazkodása a társadalmi változásokhoz. A középpontban a gyermekek és a szülők 

igényei állnak. 

Tirol tartomány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy népszerűsítse az egész napos 

iskolatípusok és az iskolai napközi ellátásának kínálatát az  iskolákban. 

Bővíteni kell a helyek számát, és hosszabbítani a foglalkozás  időtartamát. Továbbra sem 

lesz „kötelező napközis iskola”, hanem   szabad választás lehetősége. Ezért a 2021/22-es 

tanévben ismét lehetőség lesz a napi gondozásra, ha az Önök iskolájában megfelelő számú 

jelentkező van. A tiroli gyerekek az  iskoláikban megbízható környezetben, és a tanáraiknál  

a legjobb kezekben vannak. Nem csak olvasni, írni, számolni tanulnak hanem  pedagógiai 

tapasztalattal egyéni tehetségük fejlesztésével hozzájárulnak egy lehetőségekkel teli 

élethez. 

Ha gyermekének szüksége van iskolai napközi ellátásra a 2021/22-es tanévben, itt az ideje 

a jelentkezésnek. 

 

 

Tisztelettel 

 

Dr Beate Palfrader 

 

 

 

Tájékoztató 

 

 

Jelentkezés a gondozásra/napközire/ 

 

Ha gyermekét be szeretné jelenteni a napközis foglalkozásra, akkor gyermekenként egy 

jelentkezési lapot adjon le az iskolájában legkésőbb péntekig,2021 július 18-ig.Az Önök 

jelentkezése a napközis foglalkozásra, nem jelenti azt hogy automatikusan az Önök 

iskolájában foglalkoztatás lesz. Ha van egy egyenértékű alternatíva az Önök 

önkormányzatában, például iskola utáni gondozási központ vagy korhatáros óvoda, akkor az 

önkormányzatnak nem kell  napközit létesítenie 

 

. 

Fontos: A jelentkezéshez nem szükséges tájékoztatást adnia arról, hogy gyermeke hetente 

hány napot igényli a napközit. Mindössze annyit kell közölnie, hogy az Ön  gyermeke 

legalább egyszer egy héten 16:00 óráig igénybe veszik a napközit 

 



Mikor jön létre a napközi? 

 

Az iskolai napközit  akkor kell létrehozni, ha legalább 15 gyerek jelentkezett az Önök 

iskolájában, mindegy hány napot és melyik napon. Különleges esetekben az iskola 

fenntartója kevesebb létszámmal is indíthat csoportot. 

 

 

 

Napirend 

 

Az iskolai napközi egy közös ebédből, tanulószobából és szabadidőből áll. A tanuló időt 

tanárok fogják felügyelni. A szabadidő és az ebéd  lehet tanárok által vagy nevelők által 

felügyelt. 

A csoportok létszáma különböző osztályokból nem lehet több 19nél.A házi feladatok 

ellenőrzése szintén biztosított. A napirend a tiroli oktatási Igazgatóság javaslatára úgy lesz 

szervezve hogy 16:00 órától nincs tanulás. A gyerekeket 16 órától lehet elhozni. A 

gyerekeket 16:00 óra előtt csak akkor lehetséges elhozni, ha a szülő vagy törvényes 

képviselő személyesen megy érte. 

 

Költségek 

 

A foglalkozási és gondozási költségek összegét az iskola fenntartója /az önkormányzat/ 

az év elején állapítja meg. A tanulószoba költségmentes. 

Ha tanuló a foglalkozásokat csak bizonyos délutánonként látogatja, a költségek 

csökkenthetők. Díj megállapításánál csak költségeket fedező összeg állapítható meg. A 

pénz befizetésétől  az iskola fenntartója a család szociális helyzetétől függően eltekinthet. 

 

 

 

 

A napközi lemondása csak a félév vagy az iskolaév végén lehetséges. 
További információkat a következő weboldalon talál  : 
www.tirol.gv.at /schulische-tagesbetreuung 
 

 


