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TárÖó:

gavaslaí aombóvár sáros Önkormánózaía fenníaríásában működő
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szeráníá beáskolázás felíéíeleánek meÖíeremíésére
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hészííÉííÉ: geÖózőá froda

TárÖóalía:
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ménzüÖóá és sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖ

Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoíí:

hölíséÖvÉíésáI éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
hovács dóulaI ménzüÖóá és hölíséÖveíésá froda vezeíője

TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
arK dábor cerenc jeÖóző
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TászíÉlí héévásÉlőJíÉsíülÉí!
A maÖóar közokíaíás rendszeréí ma olóan íénóezők alakííjákI amelóek valamennóá
fenníaríóí és áníézménóí éráníenekI alaéveíően befolóásolják a közokíaíásá
áníézménórendszer működéséíI hosszú íávú fenníaríhaíósáÖáíI és a ráfordííoíí anóaÖá és
szellemá íőkével éárhuzamosan nem Öaraníálí az eredménóesséÖK
A közokíaíásá rendszer leÖéÖeíőbbI valamennóá fenníaríóí éráníő éroblémáá:
•
•
•
•
•
•
•
•

aemoÖráfáaá csökkenés
Csökkenő fánanszírozás
joíávácáó háánóa fellelheíő mánden áskolaííéusban
oomló eredménóek a hazaá és nemzeíközá vázsÖálaíokon
Az éleíkor előrehaladíávalI és elsősorban a szakáskolákban emelkedák az
áÖazolaílan háánózások száma
hééesséÖ szeráníá beáskolázás nem bázíosííoíí
TanköíelezeííséÖ N8 évre emelésével éárhuzamosan náncs eszköz a íanulók
rendszerben íaríására
pok eseíben a szakmaá véÖzeííséÖ sem jelení versenókéées íudásíI és éáackéées
szakmáí

A hÉlóá áníézménóÉkbÉn jÉlÉnlévő éroblémák mÉÖváláÖííásaI a közééfokú
áníézménóÉk néhánó adaía:
Közééfokú áníézménóek léíszáma (naééalá)I egóes kéézésá ííéusok
aránóa
gámnázáum fllóés

529

S03

gámnnázáum Aéáczaá
szakközééáskola Aéáczaá
szakközééáskola 51S

S5

210

szakáskola 51SK

S87
A OMMVLOMNMK íanévben a VK évfolóamon az alábbá volí a íanulók aránóa az eÖóes
kéézésá ííéusokban:
27%

34%

Gámnázáum
pzakközééáskola
pzakáskola

39%

bzek a számadaíok az orszáÖos áílaÖnak meÖfelelőekK A korábbá évhez kééesí
válíozásI hoÖó ebben a íanévben az fllóés dámnázáumban eÖó VK évfolóamos oszíállóal
kevesebb ándulíI ezérí kásebb a Öámnázáum aránóaK

Bukások aránóa a dombóvárá közééáskolákban EO00VLN0K íanév Élső félévá adaíaáF:
EBF
B

S0

4T

R0

ON

30
O0

SIV

3IV

30

OTI4

40

O0IS

V

3I4

N0

O0IR

NSIT

0

0
f ll ó
és
U

f ll
évf
K

óés
4JR

f ll ó
és
év f
K

kv
b

Aé
h

ácz
a

Aé
á sz

k

ácz
a

ád

Aé
ácz
a

ám
nK

Aé
ák

vb
h

ácz
a

RNS

ál

R NS
RN
SK
K sz
K sz
lh
aká
akk
g
skK
öz
hg
ééá
s ko
la

RNS

KÉ
rl

RN
SK É
hg

s íá

bÖó íanulóra juíó áÖazolaílan órák száma áníézménóÉnkéní és íaÖozaíonkéní:
bÖó főrÉ juíó
áÖazolaílan
háánózás az
áskolában
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Tekáníeííel arraI hoÖó a közééfokú okíaíásá áníézménóek elsősorban a kásíérséÖ
álíalános áskoláának véÖzős íanulóá számára nóújíanak felvéíelá leheíőséÖeíI
vázsÖálnunk kell azí a demoÖráfáaá körnóezeíeíI ameló alaéveíően haíározza meÖ az
áníézménóek beáskolázásá leheíőséÖeáíK
O00VK dÉcÉmbÉrá élÉíkorá adaíok:
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Amání az ábra szemlélíeíáI a kásíérséÖ íanulóáfjúsáÖának léíszáma erőíeljesen foÖ
csökkenná a közeljövőbenI a közééáskolaá léíszám öí év alaíí várhaíóan NR BJkalI a
közééáskoláí kezdők léíszáma máníeÖó OMBJkal lesz kevesebb a jelenleÖánélK
Tájékozíaíásul:
A NRJNT éves koroszíáló léíszámának válíozása a kásíérséÖbenNVVMJíől OMMRJáÖ:
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Ecorrás: hpeF

A jelenleÖá áníézménóá jellemzők melleíí szükséÖes meÖvázsÖálná azí a ÖazdasáÖá
körnóezeíeíI ahova a véÖzeíí íanulók a szakmaá véÖzeííséÖ meÖszerzése uíán
kákerülnekK
A véÖzeíí íanulók alkalmazására vonaíkozó adaíokkal a éálóaköveíésá rendszer
bevezeíése előíí nem rendelkezünkI várhaíóan OMNNJíől ezek az ánformácáók a
közokíaíásá áníézménóekben elérheíők lesznekK
A junkaüÖóá hözéoní aombóvárá hárendelíséÖének adaíaá alaéján a kásíérséÖben
reÖászírálí munkanélküláek áskolaá véÖzeííséÖ szeráníá meÖoszlása a köveíkező:
8 álíalánosnál kevesebb:
8 álíalános áskolaá:
pzakmunkás:
pzakáskola:
pzakközééáskola:
Technákum:
dámnázáumá éreííséÖá:
Főáskolaá:
bÖóeíemá:

RB
P8 B
PN B
OB
N4 B
PB
RB
NB
NB

Az adoíí ÖazdasáÖá körnóezeíben a munkaerő éáacá áÖénóek alaéján az alábbá
szakmákban nem íudják a felkínálí állásokaí beíölíená:
J bszíerÖálóos
J eeÖeszíő
J pzakács
jándhárom szakma szakáskolaá kéézés kereíében okíaíhaíóK
A éálóakezdő munkanélküláek száma az uíóbbá években síaÖnál:
OMMT: O4N fő
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OMM8: OOM fő
OMMV: O4M fő
A feníá éroblémákkal naÖóon sok áníézménófenníaríó önkormánózaí küzdI az adaíok
az orszáÖos áílaÖÖal sok íekáníeíben muíaínak éárhuzamoíK
Az okíaíás íerüleíén meÖnóálvánuló íársadalmá méreíű éroblémák felíérkééezéseI és a
meÖoldáskéní számba veheíő leheíőséÖek felvázolásával íöbb fórum és áníézménó ás
foÖlalkozoííI reálás helózeífelíárás és meÖoldásá javaslaí az elmúlí években nem
szüleíeííK
Annak érdekébenI hoÖó ezeknek az okíaíás íerüleíén felÖóülemleíí íársadalmá
feszülíséÖeknek a meÖfelelő súllóal íöríénő kezeléséí meÖkezdhessükI valamání
szakéríőá úímuíaíásí kaéjanak a döníéshozók a íovábblééés áránóáraI naÖósáÖrendjére
és íerüleíeáre vonaíkozóanI a közíársasáÖá elnök felkéríe a Bölcsek Tanácsa
Alaéíívánóí az okíaíás és a korruécáó íémakörének áíváláÖííásáraI és javaslaíok
meÖfoÖalmazásáraK
’”…jaÖóarorszáÖon közmeÖeÖóezés van arra nézveI hoÖó a korruécáó a leÖsúlóosabb
íársadalmá bajok eÖóákeI és hoÖó az okíaíásüÖó ás rossz állaéoíban vanK salóbanI a
mosíaná helózeíből való káíörés esélóéí az okíaíásüÖó íeljes újjáééííése adhaíjaK bííől
nemcsak a ÖazdasáÖá íeljesííménó felíveléséí várhaíjuk –amáre olóan okíaíásban élen
járó orszáÖok ééldája nóomán számííhaíunkI mání cánnorszáÖ vaÖó aélJhoreaK Az
eÖóüííélésI az álíalános íársadalmá léÖkör ás jóra fordulhaí a jó neveléssel
meÖalaéozoíí éríékköveíő személóáséÖek nóomán…KKA bölcsek ajánlásaákaí nem éáríJ
vaÖó kormánóéroÖramnak szánják; más álíalánosííásá száníeken és más íechnákával
leííek meÖfoÖalmazvaK jéÖásI reméljükI hoÖó a döníéshozók majd fáÖóelembe veszák
őkeíK bzí a reménóí arra alaéozhaíjukI hoÖó a bölcsek jeleníése nem áÖazaíá
szakkérdéskéní kezelá a korruécáóíK easonlókéééen az okíaíásüÖóben sem
részéroÖramokaí javasolI hanem kámondjaI hoÖó csakás az eÖész rendszer alaéjaáíól
való újjáééííése hozhaí eredménóíI ahol ás a kulcs a éedaÖóÖus személóeK hözös
köveíkezíeíése a bölcseknek az ásI hoÖó eÖóák kérdés sem oldhaíó meÖ csuéán a
közveílen éráníeííek és a kormánózaí cselekvésévelK Az eÖész nemzeí elhaíározására
van szükséÖ a válíozáshoz…K” Eoészleí a Bölcsek Tanácsa álíal összeállííoíí pzárnó és
íeher cK íanulmánóbólF
A szakéríők bevonásával készííeíí háííéranóaÖ és íanulmánó a íeljes okíaíásá
áníézménóá szerkezeíeí és feladaíoí áííekáníáI és a háííéranóaÖ meÖállaéííásaáI valamání
a íanulmánó javaslaíaá a köveíkezőkeí röÖzííák EíeljesséÖ áÖénóe nélkülF:
· A közééJ és felsőfokú okíaíás íömeÖesedése kellő felkészülés híján az okíaíás
mánőséÖének számoííevő romlásához vezeíeííK
· Az éríékeí íeremíőI áÖénóes fázákaá munka káncsK
· Az elmúlí években a munkaerőéáacon beköveíkezeíí kedvező éríékJ és
helózeíválíásuk ellenére a szakmunkásoknak méÖ mándáÖ alacsonó a
éreszíízsükK A fázákaá munkával eÖóüíí járó E3Jas száníkódúF szakmákaí íanulók
aránóa OM–OR%I amá messze elmarad az brJáílaÖíólK jélíaílanul alacsonó
5

száníre süllóedí az éríékeí íeremíőI áÖénóes fázákaá munkaI a mesíerséÖ és a
mesíer íászíeleíe és becsüleíeK A szakkéézésben a fázákaá munka nem íölíheí be a
lexákálás ásmereíek íudása melleíí alárendelí szereéeíK A szakkéézés
meÖújííásának kulcskérdése a manuálás íeheíséÖ más íeheíséÖfajíákkal
eÖóenéríékű elásmeréseK A szakáskolaá kéézésben a nem versenókéées fázeíésá
vászonóokI a éálóa éreszíízsének leéríékelődése és az áíí véÖzendő éedaÖóÖáaá
munka nehézséÖeá máaíí kevés a káemelkedő szakmaá ásmereíekkel bíróI a
íanulók elé művelíséÖében és emberséÖében ás ééldakéní állííhaíó mesíerK A
kellő szakmaá íudással rendelkező mérnökök íanárá kéézésének íerheá sokszor
vállalhaíaílanul naÖóokI éedaÖóÖusá kereseíük eredeíá jövedelmükhöz kééesí
elíöréülK
· eáánózák az áníézménóek rendszeresI szakmaálaÖ ellenőrzöííI külső éríékeléseK
· A közééáskolákbaI de különösen a szakáskolákba kerülő íanulók mánd naÖóobb
részénél muíaíkoznak meÖ alaéveíő háánóossáÖokK gelenleÖ a közééáskolaá és
szakáskolaá felvéíelnekI álleíve a felnőííkéézésbe való bekaécsolódásnak náncs
bemeneíá szűréseK bzálíal sajnos a jeleníkezők alacsonó száma máaíí olóanok ás
bekerülnek a szakkéézésbeI és kaénakI kaéhaínak előbbJuíóbb bázonóíívánóíI
akák alaéveíő készséÖJI és kééesséÖbelá háánóokkal rendelkeznekK A
közééáskolákon belül a Öámnázáumokba és a szakközééáskolákba felveííek közöííá
meÖoszlás az elmúlí évíázedben vászonólaÖ síabálan alakulíI a dáákok kácsável
íöbbI mání a fele szakközééáskolában íanulK jáközben a szakkéézésben
részívevők aránóa az uíóbbá NR évben csökkeníI ezen belül a jellemzően
szakáskolákban okíaíoííI fázákaá foÖlalkozásokhoz kaécsolódó szakkééesííésekeí
elsajáíííók száma közel a felére csökkeníK
Az orszáÖos íénófelíárás köveíkezíeíéseáI a helóá adaíokI valamání a kedvezőílen
demoÖráfáaá folóamaíok ásmereíében mánden fenníaríó szükséÖszerűen keresá azokaí a
meÖoldásokaíI amelóek a jelenleÖá helózeí eÖóes elemeánek válíozaíásával
fánanszírozhaíóváI eredménóessé és hosszú íávon fenníaríhaíóvá íeszák a köíelező vaÖó
önkéní vállalí okíaíásá feladaíoknak a jelenleÖá áníézménórendszerben íöríénő elláíásáíK
mélda erre dóőr sáros ÖnkormánózaíaI ahol a dombóvárával azonos EnaÖósáÖrendjéí
íekáníve íermészeíesen jeleníősebb méreíűF éroblémák merülíek felI és erre dolÖozoíí
ká az önkormánózaí aééaráíusa eÖó „modellí”I ameló a közééfokú okíaíás valamennóá
szeÖmenséí éráníeííeI és a íaéaszíalaíok alaéján áíláíhaíóváI íervezheíőbbé íeííe a
közééfokú okíaíásá áníézménóek működéséíK
A modell bevezeíésének célja volí:
•
•
•
•
•
•

aemoÖráfáaá folóamaíokkal éárhuzamosan és aránóosanI a fenníaríhaíósáÖ
bázíosííásával felíölíená az áníézménóekeí
hééesséÖ szeráníá beáskolázás meÖvalósííása
kövelná a szakáskolaá okíaíásban részívevők aránóáí
Öszíönözná a háánószakmákra íöríénő jeleníkezésí
Csökkeníená a lemorzsolódásí és az áÖazolaílan háánózásokaí
blőseÖííená a szakmaá kéézések eredménóesséÖéíI munkaerő éáacá esélóek
növeléséí
6

salamennóá szereélő bevonásával lefolóíaíoíí eÖóezíeíések során röÖzííeííék azokaí az
alaéelvekeíI amelóeí mánden áníézménónek el kelleíí foÖadnáa:
•
•
•

Az áníézménóeknek alkalmazkodnáuk kell a város ÖazdasáÖá leheíőséÖeáhez
cenníaríóá elvárásI hoÖó az áníézménóeá Öondoskodjanak a munkaerő éáacá
helózeí elvárásaához álleszkedő éálóaválaszíásá hajlandósáÖ káalakííásárólI a
íanulók eÖóéná kééesséÖeáhez alkalmazkodó áskolaJ és szakmaválaszíásról
Az áníézménóá döníések során az önkormánózaí munkaerő éáacá érdekeánek
fáÖóelembe véíele köíelezőI és ez felülírja az áskola foÖlalkozíaíásá érdekeáí

A modell alaéveíően néÖó éállérből állI amelóek a köveíkezők:
NKF

hééÉsséÖ szÉráníá bÉáskolázás érdÉkébÉn ÉÖóséÖÉsI a város valamÉnnóá
közééáskolájára vonaíkozó fÉlvéíÉlá kövÉíÉlménóÉk mÉÖhaíározása

· hözééáskolában felvéíelre csak a közéoníá felvéíelán nóújíoíí meÖfelelő
eredménó eseíén van leheíőséÖ
· hözéoníá felvéíelán nóújíoíí elvárí eredménó:
dámnázáum: > RM B EOMMVJíől: ezí RR BJra emelíékI az ándííhaíó oszíálóok íÖó
ás meÖíelíekKF
pzakközééáskola: > PM B
péecáálás kééesséÖeí áÖénólő szakok eseíében az áníézménóííéusra előírí
köveíelménó SS %JaI élK művészeíá kéézésbenK
· Tanév közben íanuló áívéíelére csak fenníaríóval íöríéní személóes eÖóezíeíés
uíán van leheíőséÖK bzzel kívánják meÖakadálóozná azíI hoÖó a közéoníá felvéíelá
során nem meÖfelelő eredménóí elérí dáákok később áíjeleníkezéssel kerüljenek
be olóan közééáskolákbaI ahol nem állják meÖ a helóükeíI és nem bázíosííhaíó a
kééesséÖnek meÖfelelő okíaíás bázíosííásaK
OKF

lszíálóléíszám alsó korláíjának mÉÖhaíározása

· lszíáló ándííása leÖalább O4 fő jeleníkezése eseíén leheíséÖesI ezzel
haíékonóabbá válí az okíaíásK bzzel a fenníaríó köíelezeííséÖeí vállalí arraI
hoÖó a mánőséÖá okíaíás érdekében már O4 fős oszíálóléíszám eseíén ás
fenníaríja és működíeíá az okíaíásíK
3KF

fníézménószÉrkÉzÉí racáonalázálása

· ÖsszesséÖében csökkení a Öámnázáumá oszíálóokI lénóeÖesen nőíí a szakáskolaá
oszíálóok számaI és áírendeződíek a szakközééáskolaá oszíálóok
· A városban működő közééfokú áníézménóekben a veÖóes közééáskolák száma a
mánámálásra csökkení EérofálíászíííásF
pzakáskolaá kéézésí folóíaíó áníézménóek eseíében keííő kávéíelével a szakkéézés
áránóának és aránóának meÖfelelő számú szakközééáskolaá oszíáló ándííásáí
enÖedélóezíék az áníézménóben annak érdekébenI hoÖó az éreííséÖáre ééülő
szakkéézésléíszáma bázíosííoíí leÖóenK
4KF pzakkéézésá öszíöndíj bÉvÉzÉíésÉ
oeÖáonálás cejleszíésá és héézésá BázoíísáÖ álíal meÖállaéííoíí NM réÖáós
háánószakma melleíí az önkormánózaí okíaíásá bázoíísáÖa íovábbá NM helóá
7

háánószakmáí állaéííoíí meÖK Ebz uíóbbáak közöíí éreííséÖáre ééülő szakkéézésben
okíaíoíí szakmák ás vannakKF A helóá és réÖáós háánószakmákban szakkéézésá
évfolóamonI és azok szakmacsoéoríjában íanuló dáákok részére az önkormánózaí
öszíöndíjaí fázeíK
NK A szakkéézésá öszíöndíj juííaíásának fÉlíéíÉlÉá Ecsak szakáskolaá íanulók
részérÉF
J
J
J
J

pzakáskolaá VJNMK évfolóamosI naééalá rendszerűI háánószakmára felkészííő
szakmacsoéoríos okíaíásban való részvéíel
Tanulmánóá áílaÖ mánámum OIRN Ekávéve NK félévF
eavonía leÖfeljebb R áÖazolaílan óra
Öszíöndíj foÖadására nóáíoíí bankszámla

jódosííás: Alkalmazkodva a joÖszabálóá válíozásokhozI káíerjeszíeííék az
előrehozoíí szakkéézés évfolóamaára ásK
2. Tanulmánóá szerződésen alaéuló öszíöndíj íámoÖaíás fÉlíéíÉlÉá Eszakáskola és
szakközééáskola szakkééző évfolóamán íanulók részérÉF:
J
J
J
J
J
J

eáánószakmáí okíaíó szakkééző évfolóamon íanulóá joÖvászonó
dazdálkodó szervezeííel köíöíí íanulmánóá szerződés
ieÖalább OIRN íanulmánóá áílaÖ
eavonía leÖfeljebb R áÖazolaílan óra
Az öszíöndíj összeÖe a íanulmánóá eredménóíől füÖÖI de nem haladhaíja meÖ a
Öazdálkodó szervezeí álíal folóósííoíí öszíöndíj RM BJáí
jódosííás: áskolaá íanműhelóben véÖzeíí Öóakorlaíá okíaíásra ás káíerjed

Tanulmánóá
ÉrÉdménó
4I0N – RI00
3IRN – 4I00
3I0N – 3IR0
OIRN – 3I00
OI00 – OIR0

VK év
NK szakkééző OK szakkééző 3K szakkééző
VK Élső félév másodák
évfolóam
évfolóam
évfolóam
félév
NSK000
NOKU00
NNKO00
VKS00
UK000

RJUK
évfolóamos
Öszíöndíj
mÉÖállaéííásá bázonóíívánóo
k valamÉnnóá
nak alaéja
érdÉmjÉÖóénÉ
k áílaÖa

NSK000
NOKU00
NNKO00
VKS00
J

N0K000
NOK000
N4K000
UK000
VKS00
NNKO00
TK000
UK400
VKU00
SK000
TKO00
UK400
RK000
SK000
TK000
ÖsszÉÖÉ lÉÖfÉljÉbb ÉnnóáI dÉ nÉm
haladhaíja mÉÖ a Öazdálkodó
szÉrvÉzÉí álíal nóújíoíí öszíöndíj R0
BJáíK

blőző félév íanulmánóá áílaÖa
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Az öszíöndíj rÉndszÉr bÉvÉzÉíésénÉk íaéaszíalaíaá:
J
J
J
J
J
J
J

Aránóos beáskolázás maÖvalósulí Eáníézménóek szűníek meÖI és érofáljuk
válíozoííF
pzakáskolás léíszám növekedeíí
eáánószakmákban íanulók számának emelkedése EeÖó oszíálóon belül íöbb az
azonos szakmában vaÖó szakmacsoéoríban íanulóF
eaíékonóabb fánanszírozás
Csökkenő lemorzsolódásá aránó
háíerjeszíeííék az előrehozoíí szakkéézésre ásI amelónek maxámálás összeÖe
O4KMMM cí
Amáről méÖ náncs íaéaszíalaí: junkaerő éáacá esélóek válíozása

A modÉll bÉvÉzÉíésénÉk éénzüÖóá alaéjaá:
dóőr jK gK sáros álíal bevezeíeíí öszíöndíj íámoÖaíás kölíséÖe:
PMM málláó cíI a város kölíséÖveíésének N BJa
dóőr sáros közééfokú áníézménóeánek íanulóléíszáma: NPK N4P fő
OMNMK évben 44MM íanuló öszíöndíj íámoÖaíásával számolíakK
Összehasonííáskéní:
aombóvár kölíséÖveíésének N %Ja: SO m cí
aombóvár közééáskolásaának száma: OOUM fő ENU %)
A modell bevezeíéséí köveíően jelení meÖ a szakáskolaá öszíöndíj juííaíásáról szóló
pwjj rendeleíI ameló valamennóá háánószakmában íanuló szakáskolás számára
bázíosíí rendszeres havá íámoÖaíásíK Eoészleíesen a mellékleíben íalálhaíó
érezeníácáó OMJORK dáakééén olvashaíóKF bnnek kádolÖozásánál ás a Öóőrá
önkormánózaí rendeleíéí veííék alaéulK A joÖosulísáÖá felíéíelek fennállása eseíén
mándkéí öszíöndíj meÖálleíá a íanulóíI mável nem azonos forrásból kerül
fánanszírozásraK jeÖfelelő íanulmánóá eredménó eseíén ebben a íámoÖaíásá
formában akár havonía íöbbször íízezer cí öszíöndíjaí ás kaéhaí eÖó íanulóI ameló a
családá kölíséÖveíésí és a meÖélheíésá leheíőséÖekeí jeleníősen javííhaíjaK
A modell bevezeíésének íöbbéves íaéaszíalaíaá alaéján dóőr jeÖóeá goÖú sáros
Önkormánózaía álíal fenníaríoíí áníézménóekben:
• jeÖvalósulí a konírollálíI kééesséÖek szeráníá beáskolázás
• A valós szükséÖleíeknek meÖfelelő áníézménóhálózaí fenníaríása íerhelá a város
kölíséÖveíéséí
• eaíékonóabb működíeíés valósulí meÖ
• A modell eÖészében kezelá a közééfokú okíaíás valamennóá szeÖmenséíI
öszíönzá a íanulókaí és az áníézménóekeí eÖóarání a mánőséÖá okíaíás
meÖvalósííására
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Annak érdekébenI hoÖó a dombóvárá áníézménóek hosszú íávú fánanszírozhaíósáÖa
és a beáskolázás íervezheíőséÖe meÖvalósuljonI az áníézménóá muíaíók és a
demoÖráfáaá válíozások máaíí szükséÖesnek íaríom a közééfokú áníézménóek
beáskolázásá ÖóakorlaíáíI az oszíálóándííás felíéíeleáíI a szakkéézésbe jeleníkező
íanulók íudaíos szakmaválaszíásának előseÖííésének leheíőséÖeáí áííekáníenáI és
szükséÖ eseíén fenníaríóá száníen szabálóoznáK
Az áníézménóá adaíok azí muíaíjákI hoÖó jelenleÖ a szakkéézésben részívevő
íanulók szakmaválaszíásában kevésbé érvénóesül a íudaíosanI eÖóéná kééesséÖek és
szakmaá moíávácáó alaéján íöríénő jeleníkezésI az eseíek jeleníős számában
néészerűséÖá muíaíók alaéjánI „dávaíos szakmák”Jaí részesííenek előnóben a
jeleníkezőkK Az uíóbbá íanévekben álíalános jelenséÖI hoÖó elsősorban a szakáskolaá
oszíálóokban íöbb szakmacsoéorí íanulóával sákerül felíölíená az ánduló oszíálóokaíI
íÖó mánd az elméleíáI mánd a Öóakorlaíá kéézés során csoéoríboníásban kell íanííanáI
ameló az oszíálóra meÖállaéííoíí enÖedélóezeíí óraszámoí kámerííáI íÖó nem marad
leheíőséÖe az áníézménónek a rendelkezésére álló órakereíből a íeheíséÖÖondozásI
felzárkózíaíás feladaíaáí elláínáK Amennóáben az áníézménó számára enÖedélóezeíí
valamennóá szakma eseíében leheíővé válák a felvéíelI íovábbra ás eÖóJeÖó
szakmacsoéoríban íöredékoszíálóok ándulásával kell számolnunkK bzen a helózeíen
javulásí várunk az előrehozoíí szakkéézés bevezeíéséíőlI ennek íaéaszíalaíaá azonban
csak OMNNJíől állnak majd rendelkezésünkreK
Továbbá éroblémahelózeíeí ádéz elő valamennóá közééfokú okíaíásá forma
eseíébenI hoÖó amennóáben nem alkalmazunk korláíozásíI és az ándííhaíó oszíálóok
száma haíározza meÖ a felvéíel leheíőséÖéíI nem érvénóesül a kééesséÖ szeráníá
beáskolázás elveK bbben az eseíben az áníézménóek alaéveíő érdekeI hoÖó bármá áron
felíölísék áníézménóeákeíI és a meÖfelelő íanulóléíszámmal bázíosíísák a kéézés
fánanszírozásáíK
A szakkéézésben részívevő íanulók íanulmánóá előmeneíele orszáÖosan ás a
leÖrosszabb a közokíaíás rendszerébenI ebben a íanulóá csoéoríban a leÖmaÖasabb az
áÖazolaílan háánózás és a lemorzsolódás aránóaK Az orszáÖos mérések során a
leÖrosszabb eredménóí érák elI és a leÖrosszabb a moíávácáójuk a íanulásraK dóakoráak
a feÖóelmá éroblémákI és a szórvánóos munkálíaíóá vásszajelzések alaéján a szakmaá
felkészülíséÖük éééen a renÖeíeÖ háánózás és a moíávácáó háánóa máaíí nem meÖfelelőK
gelenleÖ a dombóvárá okíaíásá áníézménóek közül csak az fllóés dámnázáum veíí
részí a közééfokú felvéíelá eljárás során a közéoníá felvéíelá lebonóolííásábanK A
szakáskola köíelező felvéíelí bázíosíí azoknak a íanulóknakI akák áde adíák be
jeleníkezésükeíI vaÖó másák közééfokú áníézménóbe nem nóeríek felvéíelíK A felvéíelá
eljárás során az áskolák amennóáben nem jeleníkeznek a közéoníá felvéíelá
meÖszervezéséreI csak a jeleníkezők íanulmánóá eredménóe alaéján döníheínek a
felvéíelrőlK bnnek leÖnaÖóobb bukíaíójaI hoÖó az eÖóes álíalános áskolák éríékelésá
Öóakorlaía naÖóon elíérőI az érdemjeÖóek eÖómással nem összehasonííhaíókK Az
áskolák szerání uÖóanazon oszíálózaí jeleníős kééesséÖbelá különbséÖeí íakarhaíI és ez
akadálóozza a meÖfelelő objekíív döníésíK
A demoÖráfáaá folóamaíok ás jelzákI hoÖó a közééáskolás koroszíáló csökkenése
meÖállííhaíaílanI a fánanszírozásá felíéíelek és a másodák szakma íanulásának íérííésá
díjassá íéíele meÖnövelák a meÖfelelő szakmaválaszíás felelősséÖéí és jeleníőséÖéíK bzí
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méÖ nóomaíékosabbá íeszá az a íénóI hoÖó az akíív korú nééesséÖ jeleníős aránóú
nóuÖdíjba vonulásával a ÖazdasáÖ íeljesííőkééesséÖének fenníaríása csak jól kéézeíí
munkaerővel leheíséÖesK bnnek meÖvalósulása a jelenleÖá szakmaválaszíásá Öóakorlaí
és hajlandósáÖ válíozaílansáÖa melleíí nem várhaíóK
cenníaríóá száníen szükséÖesnek láíszák olóan áníézkedéscsomaÖ összeállííásaI
ameló a feníá éroblémákaí a sajáí íerüleíünkönI a rendelkezésünkre álló eszközökkel
leÖalább olóan száníen kezeláI ameló leheíővé íeszá az áníézménóek hosszú íávú
fenníaríhaíósáÖáíI a fánanszírozásá nehézséÖek ellenére a kölíséÖveíés füÖÖvénóében
íámoÖaíja a háánószakmákra íöríénő beáskolázásíI és a kééesséÖ szeráníá beáskolázás
meÖvalósííása melleíí bázíosííja a fenníaríó számára annak a konírollnak a leheíőséÖéíI
amellóel köveíheíő a léíszámválíozás oka és áránóaK
A helóá vászonóokra kádolÖozoíí íerv célja leÖóen:
•
•
•

A ÖazdasáÖ álíal áÖénóelí szakkééesííéssel rendelkező éoíencáálás
munkavállalók számának növelése
pzakáskolaá áÖazolaílan háánózás és lemorzsolódás csökkeníéseI léíszámaránó
növelése
hééesséÖeknek meÖfelelő íovábbíanulás leheíőséÖének bázíosííása

bhhez a leheíséÖes eszköz a „Öóőrá modell”Jben már kádolÖozásra kerülíI azoknak a
helóá vászonóokra íöríénő adaéíálásával a köveíkező feladaíok kádolÖozására kerülne
sor:
•
•

•

hözééfokú áníézménóek VK évfolóamára íöríénő felvéíelá felíéíelek helóá
szabálóozása
Öszíöndíj bevezeíése az ochB álíal meÖhaíározoíí NMI valamání a eumán
BázoíísáÖ álíal meÖhaíározoíí 3 Eszáma a felíárí adaíok alaéján haíározhaíó meÖ
éoníosanF szakmáí szakkééző évfolóamonI valamání az erre felkészííő
szakáskolaá szakmacsoéoríos okíaíásban íanulóI naééalá rendszerű okíaíásban
részívevő íanulók számáraK
fníézménóválíás eseíén íanuló áívéíeléreI vaÖó más íeleéülésá áníézménóből új
íanuló felvéíelére csak a fenníaríóval íöríénő köíelező eÖóezíeíés uíán
kerülheíne sor

A helóá vászonóokra kádolÖozoíí íerv bevezeíésére a íanév rendjéről szóló
rendeleí előírásaá máaíí csak a OMNNLOMNOK íanévíől van leheíőséÖI íÖó ennek éénzüÖóá
káhaíása ás csak a OMNNK évá kölíséÖveíésí éráníá majdK E4LNO részbenF Az öszíöndíjak
fedezeíének éoníosI vaÖó hozzáveíőleÖes kölíséÖveíésá áÖénóéí a háánószakmák
meÖhaíározása uíánI az áÖénójoÖosulí íanulóléíszám ásmereíében leheí meÖhaíároznáK
jání mánden jeleníős íanulóá és éedaÖóÖusá léíszámoí éráníő válíozás
bevezeíése előííI a aombóvárá lkíaíásá herekaszíal kereíében mosí ás íájékozíaííuk az
áníézménóek kééváselőáí a Öóőrá modell elemeárőlI a bevezeíésre íervezeíí
áníézkedésekrőlI amelónek anóaÖa a mellékleíben íalálhaíóK EA meÖbeszélés uíán
felkerülí a város honlaéjára: wwwKdombovarKhuLsárosfejleszíés L aombóvárá lkíaíásá
herekaszíalF gavaslaíoí ás íeííünk az eÖóes elemek íaríalmáraI naÖósáÖrendjéreK A
alh részívevőánek íöbbséÖe a Öóőrá Öóakorlaíoí nem ásmeríeI íermészeíesen
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íaríózkodással és ellenérzéssel foÖadíák a íerveíK A jelenlévők az alábbá
véleménóüknek adíak hanÖoí:
J

jánden évben van különbséÖ az orszáÖos koméeíencáamérésI állK a közéoníá
felvéíelá feladaísorok nehézséÖá száníje közöííK Amennóáben előre haíározunk
meÖ százalékos alsó haíáríI és az adoíí év feladaísora annóára nehéznek
bázonóulI hoÖó a meÖfelelő eredménóí elérő dáákokkal nem leheí meÖfelelően
felíölíená az oszíálóokaíI akkor lenneJe leheíőséÖ korrekcáóra?

J

A válíozíaíás áránóával eÖóeíérí a hozzászólóI de szeráníe félőI hoÖó azok a
dáákokI akák mándenáron Öámnázáumba akarnak mennáI ebben az eseíben a
körnóező városok áníézménóeáí részesííák előnóbenK

J

A hozzászóló eÖóeíérí azzal a meÖállaéííássalI hoÖó az álíalános áskolákban
náncsenek száÖorú kámeníá köveíelménóekI és ez réÖóía naÖó háánóossáÖa a
rendszernekI a jelenlévő álíalános áskolaá kééváselők szerání íÖó ás íúl sok a
felmérés az áníézménóekbenK

J

hérdéskéní hanÖzoíí elI hoÖó a íerv szerání az öszíöndíjaí valamennóáI nem
dombóvárá lakóhellóel rendelkező íanuló ás meÖkaénáI vaÖó ennek
fánanszírozásához a íanuló lakóhelóe szeráníá íeleéülésíők kérne az
önkormánózaí hozzájárulásí?

J

A hozzászóló szerání nem kell a fenníaríónak beavaíkoznáa a felvéíelá eljárásbaI
véleménóe szerání az áníézménó eÖó szolÖálíaíóI és a szülők és íanulók áÖénóeáí
kell káeléÖííenáeK kem íaríja meÖvalósííhaíónak a munkaerő éáacá áÖénóek
éoníosan meÖhaíározásáí évekre előreK

J

Annak ellenéreI hoÖó a szakáskola köíelező felvéíelí bázíosííó áníézménóI íÖó
mánden jeleníkezőí fel kell vennáeI a közéoníá felvéíelá alkalmazásáí azérí
íaríaná jónakI merí íÖó a bemeneíá állaéoí az érdemjeÖóeknél sokkal jobban
meÖhaíározhaíóK

J

A hozzászóló szerání náncsenek áÖazá háánószakmák és valós munkaerő éáacá
áÖénóekI mável a meÖhárdeíeíí állások beíölíésére azérí nem kerül sorI merí a
dolÖozó és a munkálíaíó szeméoníjaá elíérőekK ÚÖó ÖondoljaI ez alaéján nem
szabad az okíaíásá rendszerí a nem valós áÖénóekhez áÖazííanáK séleménóe
szerání a íanulók szüleá fáÖóelák a munkaerő éáacoíI és meÖfelelő odavezeíő uíaí
válaszíjákK ea szűkííjük a belééésá leheíőséÖekeíI vaÖó bővííjükI akkor
beavaíkozunk a munkaerő éáacá áÖénóek alakulásábaK coníosabbnak íaríjaI
hoÖó javíísuk az áníézménóekben a szolÖálíaíásokaíI és szolÖáljuk ká a jeleníkező
áÖénóekeíK

J

Álíalános áskolaá éedaÖóÖus a közéoníá felvéíelá bevezeíésével eÖóeíéríI ez
hasonló mánősííésí jeleníene az álíalános áskoláknakI mání az éreííséÖá a
közééáskoláknakK

A íanácskozás uíán ás bázíosííoííunk leheíőséÖeí a véleménóformálásraK Az e
célból léírehozoíí oszíondíj@dombovarKhu eJmaálcímre eÖó hozzászólás érkezeíí a
köveíkező íaríalommal:
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NK A bemuíaíoíí modellhez hasonlóan felíéílenül bevezeíendőnek íaríom a felvéíelá
eljárás kéréséíK A Öámnázáum és szakközééáskola eseíén a érezeníácáóban
meÖjelölí RM állK 3M %Jal eÖóeíéríekK Az áÖazÖaíók azon félelméíI hoÖó a felvéíelá
nehézséÖá foka máaííI vaÖó eÖóálíalán az eljárás máaíí a szülők íömeÖesen nem
a város közééáskoláába vászák ÖóermekükeíI nem íaríom reálásnakK TömeÖesen
bázíosan nem vászák el emáaíí Öóerekeákeí már csak anóaÖá okokból semK
jáérí íalálom jónak a felvéíeláí és a felvéíelá százalék bevezeíéséí?
· séÖre lennének vászonólaÖ objekíív mérőszámok a bemeneíá éríékekreK
ÍÖó reálásabban mérheíő a hozzáadoíí éríék ásK
· A fenníaríó kééeí íud alkoíná az áskolák színvonalárólI az áÖénóelí
íöbbleíóraszámok EkorreéeíálásI csoéorí léíszám síbKF szükséÖesséÖérőlK
· Amennóáben beáÖazolódna az áÖazÖaíók azon félelmeI hoÖó nem lesz eléÖ
felveheíő ÖóerekI be kell ééííená azí a leheíőséÖeíI hoÖó ezen eseíben a
százalék alaíí maradí Öóerekekből – fenníaríóá enÖedéllóel – felíölíheíő
leÖóen az eÖészséÖes léíszám
OK A szakáskola eseíén ás bevezeíném a felvéíelí és mondjuk OM% elérésí kívánnék
meÖK A mennóáben ezí nem íeljesííákI de fel kell őkeí venná Eköíelező felvevő
áskola eseíénF a fenníaríó keresse meÖ a módjáí EeÖóezíeíveJ kölíséÖ számolás
alaéján a íanulók lakóhelóe szeráníá önkormánózaíokkalI vaÖó léíesíísen a
kásíérséÖ erre alaéoíF hoÖó korreéeíálásI felzárkózíaíásra az áskolának módja
leÖóenK
3K A bemuíaíoíí modellhez hasonlóan – a Öóerekek áskolaválíása – csak fenníaríóá
enÖedéllóel íöríénhessen meÖK jeÖkockázíaínám azí ásI hoÖó a beáskolázásí
köveíően leheíőleÖ hamarosanK pzeráníem íÖó a íanuló kudarcélménóe sem
mélóül elI a szülő ás reálás kééeí kaé Öóermeke kééesséÖérőlI a befoÖadó
áskolában folóó munka EoszíálóközösséÖ alakííásI kééesséÖfejleszíésF sem
íoréanna meÖK
4K A háánószakmák felíárására meÖvannak a leheíőséÖekK A helóá munkaüÖóá
közéonííal karölíveJ áníerjúsI kérdőíves felmérésekkel aláíámaszívaI a kásíérséÖá
fejleszíésá íervekre és a ibAabo síraíéÖáára ééííveI éoníosan „belőheíő” hoÖó
R évre előre málóen szakmákra lesz a íérséÖben szükséÖK
RK pzeráníem az öszíöndíjaí mánden íanulónak kaéná kellK Természeíesen nem
akarom íönkreíenná a város kölíséÖveíéséíI sokkal ánkább arra ÖondolokI hoÖó
ez eseíben ás kásíérséÖáI lakóheló szeráníá önkormánózaíá íámoÖaíással kellene
alaéoí léírehoznáI amelóhez – élK alaéíívánó úíján a vállalkozók és bárká
csaílakozhaínaK
A alh a íanácskozás véÖén eÖóhanÖúlaÖ úÖó vélíeI hoÖó a modell
kádolÖozására és bevezeíésére vonaíkozó döníés meÖhozaíaláí aombóvár sáros
Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíére bízzaK
ceníáek alaéján javaslomI hoÖó a helóá sajáíossáÖokI az önkormánózaí
íehervállaló kééesséÖe és az áníézménóá jellemzők alaéján a helóá közééfokú
beáskolázás felíéíeleánekI a helóá háánószakmák meÖhaíározásának és az arra íöríénő
jeleníkezés előseÖííése érdekében az öszíöndíj rendszer felíéíeleánek kádolÖozása
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íöríénjen meÖK A íénófelíárással és konceécáó kádolÖozásával a eumán BázoíísáÖoí
bízzuk meÖI aká vonja be a munkába a molÖármesíerá eávaíal aééaráíusáí és a
aombóvárá lkíaíásá herekaszíal éedaÖóÖusaáí ásK
A íanév rendjéről szóló rendeleí szerání a közééfokú áníézménóeknek okíóber
PNJáÖ kell közzéíenná a köveíkező íanévre vonaíkozó felvéíelá eljárásuk rendjéíI ezérí
annak érdekébenI hoÖó a hééváselőJíesíüleí elfoÖadó döníése eseíén az új rend
bevezeíheíő leÖóen a OMNNLNOK íanévbenI javaslomI hoÖó a kádolÖozoíí konceécáóí a
BázoíísáÖ leÖkésőbb OMNMK szeéíemberében íerjessze a íesíüleí eléK
eaíározaíá javaslaí
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe a fenníaríásában működő
közééáskolák felvéíelá Öóakorlaíának módosííásáraI valamání a közééfokú felvéíelá
eljárás során a kééesséÖ szeráníá beáskolázás felíéíeleánek meÖíeremíésére vonaíkozó
javaslaíoí íámoÖaíjaK
celkérá a eumán BázoíísáÖoíI hoÖó az önkormánózaí íehervállaló kééesséÖe és az
áníézménóá jellemzők alaéján a helóá közééfokú beáskolázás felíéíeleáreI a helóá
háánószakmák meÖhaíározásáraI és az arra íöríénő jeleníkezés előseÖííése érdekében az
öszíöndíj rendszer felíéíeleánek kádolÖozására vonaíkozó konceécáóí a molÖármesíerá
eávaíal aééaráíusának és a aombóvárá lkíaíásá herekaszíal éedaÖóÖusaának
seÖííséÖével dolÖozza káI és azí leÖkésőbb OMNMK szeéíember PMJáÖ íerjessze a
hééváselőJíesíüleí eléK
eaíárádő: OMNMK szeéíember PMK
cÉlÉlős: eumán BázoíísáÖ elnöke
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: geÖózőá froda
aombóvárI OMNMK áérálás NRK
maíaó sálmos
éolÖármesíer
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