ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. március 25-ei ülésére
Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben indítható csoportok
számának meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja
értelmében az iskolafenntartó határozza meg a nevelési évben indítható óvodai csoportok
számát, meghatározza a tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis csoportok
számát, továbbá - szükség esetén - engedélyezi az induló csoportoknak és osztályoknak a
közoktatási törvény 3. számú mellékletében rögzített maximális létszámától való eltérését.
Iskolai csoportok:
Az óvodák adatai szerint Nyergesen - az eterniti telephelyet beleértve – 74 gyermek lép első
osztályba: az Eternit városrész területéről 8 fő, Bajótról 1 fő, az „óvárosi” óvodákból 66 fő.
Utóbbiak közül 7 gyermek lakóhelyileg az eterniti körzetbe tartozik, azonban közülük van
olyan, aki várhatóan más iskolába jelentkezik, és többen sajátos helyzetűnek minősülnek.
Bajóton a 27 tanköteles gyermekből a várhatóan 23 fő lép a bajóti tagiskola első osztályába,
négyen további egy évet az óvodában maradnak.
Óvodánkénti bontásban az iskolakezdők létszáma:
Benedek Elek Óvoda 29 fő,
Bóbita Óvoda 22 fő,
Napsugár Óvoda intézményi székhelye 15 fő (1 fő várhatóan sajátos nevelési igényű),
Napsugár Óvoda eterniti telephelye 8 fő,
Bóbita Óvoda bajóti tagóvodája 24 fő (4 fő sajátos nevelési igényű), közülük egy gyermek
Nyergesújfalun kezdi meg tanulmányait (nyergesi lakos).
A létszámadatok alapján minimum három osztályt kell indítani a város feladat-ellátási
helyein. Ebben az esetben megszűnne az átjárhatóság, a más településekről jelentkezők
felvétele szintén, és a központi épületekben az osztálylétszám elérné, év közben várhatóan
meghaladná a 30 főt. A magas létszámok nem kedveznek a következő tanévtől várhatóan
teljessé váló integrációnak.
Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is négy első osztály indítása javasolt a városi
feladatellátási helyeken, erről a Közoktatási Bizottság februári ülésén már egyeztetett:
• egy általános tantervű az eterniti telephelyen – első osztálytól angol szakkör
lehetőségével („E”-épület)
• egy osztály a Kossuth utcai telephelyen („B”-épület; a szülők döntése szerinti
tantervvel: nemzetiségi vagy általános tantervű)
• két iskolaotthonos osztály (a szülők döntése szerint: nemzetiségi vagy általános
tantervű)

és
•

a bajóti tagiskolában egy általános tantervű osztály („F”-épület).

Az 5. és 7. évfolyamok esetében is célszerű áttekinteni az osztályösszevonás
lehetőségét:
a jelenlegi 4. évfolyam Kossuth utcai épületben működő 16,18,18,19 fős nemzetiségi
osztályai összevonhatóak fenntartói döntéssel. Az osztálylétszám a közoktatási törvény
szerinti átlaglétszám körül alakulna. A nyolcosztályos gimnáziumok felvételi eredményei ma
nem ismertek, azonban a képviselő-testületi ülés időpontjában már tudható, csökken-e az
évfolyamon tanulók létszáma.
A jövendő 7. évfolyam esetében hasonló helyzet alakult ki: a Szalézi-Irinyi Gimnázium 14
tanulót vett fel a Kernstokból hatosztályos képzésére (rajtuk kívül heten várólistán vannak),
közülük egy tanuló az eterniti épületbe jár. A Felszabadulás téren 62 tanuló jelenleg három
nemzetiségi osztályt látogat. Közülük 13 fő biztosan elmegy, így a két 7. osztályba 49 tanulót
kell elosztani. Amennyiben egy-egy - korábban szegregáltan oktatott - tanuló is érkezik az
osztályba, 25-26 fős osztályok indulhatnak. (Az Oktatási Hivatal engedélyével 36 fős
osztálylétszám is lehetséges az 5-8. évfolyamon.) Az eterniti épület 7. osztálya 21 fős lesz.
A három szegregált tanulócsoportból a középsúlyos tanulókat fogadná az esztergomi
Montágh Iskola (létszámuk 3 főre csökken szeptembertől), az enyhén sérült tanulók bajóti és
nyergesi csoportjaiból várhatóan 4 fő marad az iskolában, ők integrálhatóak. (Egy tanuló
halmozottan sérült ebben a körben, ő szintén Esztergomban folytathatná tanulmányait.) A
sajátos nevelési igényű tanulókat a Felszabadulás téri épületben kell elhelyezni a szakértő
véleménye szerint.
Ezzel végre megvalósulna a teljes integráció, ami ma esélyegyenlőségi szempontból
elengedhetetlen, és alapvető pályázati feltétel is egyben.
Amennyiben a beíratást követően a korrekció indokolt, a májusi ülésen módosítható a
fenntartói döntés.
Óvodák:
Az óvodai csoportlétszámok esetében a 2007-es magas születésszámnak köszönhetően (83
fő) nincs szükség racionalizálásra. Kérdés, hogy a bölcsődés gyermekek beíratása
megtörténik-e a 3. életév betöltésekor.
Az előző pontokban felsorakoztatott érvek és indokok alapján a 2010/2011. tanévben – az
intézményvezetőkkel is egyeztetve – a Melléklet szerinti osztályok, csoportok indítása
indokolt.
A napközis és tanulószobai csoportok iránti igény növekedhet, ezek száma csak
szeptemberben válik véglegessé - a jelentkezések tükrében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.

Nyergesújfalu, 2010. március 17.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Hagyja jóvá a 2010/2011-es tanévben indítható óvodai csoportok számát az
előterjesztés Mellékletének a. pontja szerint.
2. Hagyja jóvá a 2010/2011-es tanévben indítható első osztályok, napközis csoportok
számát az előterjesztés Mellékletének b. pontja szerint.
3. Hagyja jóvá a jelenleg a Kossuth Lajos utcai épületben működő negyedik osztályok
összevonását oly módon, hogy a négy nemzetiségi osztályból három osztály
alakuljon 2010. szeptember 1-jéig.
4. Hagyja jóvá a jelenleg a Felszabadulás téri intézményi székhelyen működő hatodik
osztályok összevonását oly módon, hogy a jelenlegi három nemzetiségi osztályból
két osztály alakuljon 2010. szeptember 1-jéig.
5. Határozza el, hogy 2010. szeptember 1-jétől integrálja a Kernstok Károly Általános
Iskola szakértői vélemény szerint integrálható, de jelenleg szegregáltan oktatottnevelt tanulóit, ezzel megvalósítva a teljes integrációt.
6. Határozza el, hogy elindítja a Kernstok Károly Általános Iskola középsúlyosan sérült
tanulókat foglalkoztató csoportjának megszüntetéséhez szükséges átszervezési
eljárást.
7. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

Melléklet

Javaslat az indítható csoportok és osztályok számára a 2010/2011-es tanévben
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Bóbita Óvoda
bajóti tagóvodája
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