ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. január 28-ai ülésére
Tárgy: Átszervezési lehetőségek a közoktatásban
Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatást érintő gyermeklétszám- és normatíva-csökkenés, valamint a zeneiskola
átvétele az előző évi költségvetéshez képest az önkormányzat részéről 60 millió forint
többlet-ráfordítást igényel 2010-ben.
Ennek ellensúlyozására áttekintettük, miként racionalizálható – a szakmai feltételek egyidejű
javításával - az intézmények jelenlegi működtetése.
1. A Kernstok Károly Általános Iskola középsúlyos értelmi sérült gyermekeket
foglalkoztató csoportjának létszáma 2010. szeptemberétől várhatóan 3 fő, melyből
két tanuló hetedikes és egy másodikos korú. Gyógypedagógus és gyógypedagógiai
asszisztens foglalkozik a jelenlegi csoporttal. Nevelésük-oktatásuk megoldható az
esztergomi Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola keretein belül, ahol
0-tól 25 éves korig szintén nagy szakértelemmel fejlesztik, képzik a gyermekeket,
tanulókat. Utaztatásukat a családsegítő szolgálat fel tudja vállalni. A gyógypedagógus
korai fejlesztést el tud látni, így alkalmas a 3. pontban leírtak ellátására.
2. Az enyhe fokban sérült tanulók csoportjának összevonására is lehetőség van
(felmenő rendszerben integráció van, így a csökkenő létszám mellett a bajóti csoport
beutaztatásával megoldható a csoportszám-csökkentés). A vissza-visszatérő
szegregációs vizsgálatok miatt is időszerű ez a lépés.
3. Az utóbbi két évben a pedagógusok átképzésével az iskolában megoldódott a sajátos
nevelési igényű tanulók oktatásának problémája. Ez nem mondható el Nyergesen az
óvodai ellátás esetében (Bajóton megoldott), pedig a gyógypedagógusok
kapacitásának más szervezeti keretben történő kihasználásával további forrásokat
nem igényelne a sérült gyermekek nevelésének minden óvodára kiterjedő
megoldása, és akár a 0-3 évesekre vonatkozó korai fejlesztés is bevezethető
jelenlegi szakembereinkkel.
A mikrotérségi fenntartású Pedagógiai Szakszolgálat jelenleg két feladatot lát el,
azonban a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás mellett – legcélszerűbb
módon Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében működtethető utazó
gyógypedagógusi szolgálat létrehozásával – ezen intézménytípus keretében
elláthatóak a helyi önkormányzatok feladatkörébe utalt integrált nevelésoktatáshoz kapcsolódó, a sajátos nevelési igényű tanulók/gyermekek
fejlesztéséhez szükséges feladatok. Amennyiben így történik az ellátás, a sérülés
típusának
megfelelő
végzettségű
gyógypedagógus
hozzárendelése
a
gyermekhez/tanulóhoz „központilag” lehetséges, miközben a fejlesztés biztosítása
továbbra is helyben oldható meg (természetesen a jelenlegi lehetőségek jobb
kihasználásával).
A szakmai indokok mellett jelentős az alkalmazottak és ellátottak után járó normatív
támogatás összege: a szakszolgálati feladatokat ellátó közalkalmazottak statisztikai
létszáma alapján kötött felhasználású normatívaként a 2010/2011-es tanévben évi
900 ezer forint/fő jár. A sajátos nevelési igényű gyermekek után járó kiegészítő

normatíva mellett 2010/11-ben a kistérségi normatíva 11.000 forint/ellátott, helyben
– a gyermek/tanuló lakóhelyén vagy az általa látogatott közoktatási intézményben történő ellátás esetében 22.000,- forint/ellátott. (Jelenleg a négy településen csak
integrált SNI gyermek/tanuló mintegy 70 fő – számuk a szegregáció megszüntetése
miatt folyamatosan növekszik).
A szeptember 1-jétől lehetséges átszervezéssel megtakarítható összeg teljes
tanévre vetítve 5-6 millió forint.
4. Régi probléma a gyermekek nagy százalékát érintő gyógytestnevelés feladatának
ellátása (az óvodákat is érintve), ami nem megoldott, de kötelező, és nem
helyettesíthető gyógyúszással. A gyógytestnevelés szakszolgálat bármelyik
nevelési-oktatási intézmény alapfeladataként megszervezhető; jellegénél fogva a
pedagógiai szakszolgálat része is lehet. Mikrotérségi szinten egy fő főállású
pedagógus alkalmazása esetében mindkét fenti támogatás lehívható.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyja a kezdeményezéseket, az
átszervezésre július-augusztus hónapokban van lehetőség, ekkor változtatható meg az
intézmények alapító okirataiba foglalt feladatkör.
A fenntartó a közoktatási intézmény átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,
nevének megállapításával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti
közösségének, az óvodaszéknek, a szülői szervezetnek (közösségnek) véleményét. Az
e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói
döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk
hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az
érdekeltek részére. A fenntartó az új feladat ellátása tekintetében köteles beszerezni az
Oktatási Hivatal által kijelölt független közoktatási szakértő véleményét, valamint a
megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét.
Tekintettel arra, hogy az iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat társulás keretében működik,
valamint más iskolákat is érinthet az átszervezés, szükséges a társult önkormányzatok
hozzájárulása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Nyergesújfalu, 2010. január 19.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Határozza el a Pedagógiai Szakszolgálat átszervezési eljárásának elindítását azzal a
céllal, hogy 2010. szeptember 1-jétől Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében
utazó gyógypedagógusi szolgálat lássa el az integrált oktatásban résztvevő tanulók
és pedagógusok fejlesztését a közoktatási intézményekben a jelenlegi iskolai
gyógypedagógusi létszám bevonásával.

2. Határozza el a Pedagógiai Szakszolgálat átszervezési eljárásának elindítását azzal a
céllal, hogy 2010. szeptember 1-jétől Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében
a 0-3 év közötti gyermekek számára korai fejlesztés és gondozás induljon a jelenlegi
iskolai gyógypedagógusi létszám bevonásával.
3. Határozza el a Pedagógiai Szakszolgálat átszervezési eljárásának elindítását azzal a
céllal, hogy 2010. szeptember 1-jétől Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében
gyógytestnevelés szakszolgálatot működtessen.
4. Utasítsa a Polgármestert, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó
Társulásban érintett önkormányzatokkal történő egyeztetést követően az
intézményátszervezésről a törvényi előírásoknak megfelelően gondoskodjon,
melynek során a tervezett intézkedést az Oktatási Hivatal által kijelölt független
szakértővel és a megyei önkormányzattal is véleményeztesse.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Miskolczi József polgármester

