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Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szenyéri Zoltán, az Illyés Gyula Gimnázium igazgatója nevelőtestületének,
illetve közalkalmazotti tanácsának nevében levélben fordult hozzám, és kérte, hogy a
fenntartó foglaljon állást a 8 évfolyamos gimnáziumi tagozat további működéséről
(levél mellékletben.)
A közoktatási törvény 102. § (2) bekezdése c) pontjának rendelkezése értelmében a fenntartó határozza meg az általa működtetett közoktatási intézményekben indítható osztályok, csoportok számát. A jelenleg hatályos közoktatási törvény 3. sz. melléklete alapján az 5-8. évolyamon engedélyezett maximális létszám 30 fő.
Mint bizonyára emlékeznek rá, a témát többször tárgyalta már Testületünk. Kérem Önöket, újból vegyék figyelembe, hogy amennyiben a Képviselő-testület a 8 évfolyamos oktatást felmenő rendszerben megszüntetné, úgy 8 év alatt kb. 200 fővel csökkenne a gimnáziumi tanulók létszáma, ezzel együtt a 8. év végére felmenő rendszerben
a gimnáziumban mintegy 16 pedagógus álláshely szűnne meg. A gimnáziumból kilépő, az 5-8. évfolyamon tanító pedagógusok számára a jelenlegi intézményhálózat valószínűleg nem tudna feladatot adni. A 8 évfolyamos gimnáziumi oktatás célja elsősorban a tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű tanulók „elitképzése”. Ezen osztályok tanulmányi eredménye rendszerint a legjobbak között foglal helyet, ezt mutatják a
versenyeredmények, valamint a felsőfokú felvételi eredmények is, melyeket egyébként
a szülők joggal várnak el az intézménytől, illetve ettől a képzési formától. Kétségtelen
tény ugyanakkor, hogy az új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény, valamint a jelenlegi oktatáspolitikai törekvések ismeretében a 8 évfolyamos oktatás szakmai-pedagógiai
feltételei a közeljövőben szigorodni fognak. Az Illyés Gyula Gimnázium nevelőtestülete ezzel minden bizonnyal tisztában van, ennek fényében kéri a tagozat egyértelmű
engedélyezését.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy továbbra is engedélyezze 25
fős beíratott létszám megléte esetén a 8 osztályos gimnáziumi oktatásban tanulócsoport indítását. Amennyiben ez megtörténik, az intézmény pótfelvételi eljárás keretében
még növelheti a jelenlegi 17 fős jelentkezői létszámot.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium
számára a 2012/2013. tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi oktatásban minimum 25
fő beíratott tanuló estén tanulócsoport indítását engedélyezi.
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