háúíkÉrÉsés a közokíaíás
éroblémáábólI
avaÖó
a „Öóőrá modÉll”I mání
lÉhÉíséÖÉs mÉÖoldás

A közokíaíásá rÉndszÉr
lÉÖéÖÉíőbb 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
O

eÉlóá áníézménóá adaíok
hözééfokú áníézménóÉk léíszáma EnaééaláFI ÉÖóÉs
kéézésá ííéusok aránóa

ROV

SMP
SR

ONM
S8T
Öámnázáum fllóés
szakközééáskola Aéáczaá
szakáskola RNSK

Öámnnázáum Aéáczaá
szakközééáskola RNS
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Az ÉÖóÉs kéézésá ííéusok aránóa
a VK évfolóamokon EaombóvárF
lrszáÖos összehasonlííó adaíok EOMM9K szeéíemberKF:
• pzakáskola O8 B EêF
• pzakközééáskola 3T B EêF
• dámnázáum 3R B E=
=F

OTB

P4B

dámnázáum
pzakközééáskola

PVB

pzakáskola
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lszíálóáílaÖokból számííoíí áníézménóá
áílaÖok a OMMVLOMNMK íanév Élső félévébÉn
fntézménó
nÉvÉ
fllóés Góula
Gámnázáum

fskolaá
átlag
4I05

Aéáczaá
hözééáskola

3IOO

5NSK szK fpZf

3I03

Tagozatok
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ÉK uK lKg
Éstá
szakáskola
lKg
szakközééáskola

Tagozatok
átlaga
4IN9
4I03
3I9N
3I4T
3I44
3IN3
3I0S
3I5O
3INS
OI93
OI9N
OIO4
R

Bukások aránóa a dombóvárá
közééáskolákban
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bÖó íanulóra juíó áÖazolaílan órák száma
áníézménóÉnkéní és íaÖozaíonkéní
fskola

fllóés Góula
Gámnázáum
Aéáczaá
CsÉrÉ gános
hözééáskola

5NSK szK
fpZf

bgó főrÉ
jutó
ágazolatlan
háánózás az
áskolában

Tagozat

8 oK gámnázáum
0IN3

OIO5

N3I5

bgó főrÉ
jutó
ágazolatlan
háánózás
tagozatonk
ént
0I05

4J5K évfK
gámnázáum
szakközééáskola
gámnázáum

0INU

érÉttségá utáná
lKg
szakközééáskola
szakáskola
lKg
érÉttségá utáná
lKg

OIT3

NIUU
4IN

5I5
O3I4
NUI45
OINS
T

aombóvár és íérséÖébÉn rÉÖászírálí
munkanélküláÉk áskolaá véÖzÉííséÖ szÉráníá
mÉÖoszlása
OMMVK áérálásá adaíok
szakmunkáskééző
PNB

8 álíalános
P8B

szakáskola
OB
8 álíalánosnál
kÉvÉsÉbb
RB ÉÖóÉíÉm
Öámnázáum
főáskola
NB
RB
NB

íÉchnákum
PB

szakközééáskola
N4B
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aombóvárá kásíérséÖ munkaÉrő
éáacá jÉllÉmzőáI háánószakmák
§ dazdasáÖá körnóÉzÉí adoííI a munkaÉrő éáacá
áÖénóÉk alaéján az alábbá szakmákban nÉm íudják
a fÉlkínálí állásokaí bÉíölíÉná:
J bszíerÖálóos
J eeÖeszíő
J pzakács
§ junkálíaíók az áskolarÉndszÉrű kéézésbÉn
véÖzÉííÉkÉí részÉsííák ÉlőnóbÉn
§ málóakÉzdő munkanélküláÉk száma síaÖnál:
OMMT: O4N
OMM8: OOM
OMM9: O4M
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A „Öóőrá modÉll”
Cél:
• 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
NM

AlaéÉlvÉk
• 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

NN

A modÉll ÉlÉmÉá
NK bÖóséÖesI a város valamennóá közééáskolájára
vonaíkozó felvéíelá köveíelménóek meÖhaíározása
OK lszíálóándííás alsó léíszámkorláíaának meÖhaíározása
3K fníézménóek ésLvaÖó íaÖozaíok meÖszüníeíésével
áníézménóhálózaí racáonalázálása
4K eáánószakmák íanulásáí öszíönző szakáskolaá öszíöndíj
helóá felíéíeleánek meÖhaíározásaI bevezeíése

NO

A modÉll ÉlÉmÉá NK

hözééáskolaá okíaíás:

•celvéíelre csak a közéoníá felvéíelán nóújíoíí meÖfelelő
eredménó eseíén van leheíőséÖ
•hözéoníá felvéíelán nóújíoíí elvárí eredménó:
dámnázáum: > RM B EOMM9Jíől: RR BF
pzakközééáskola: > 3M B
péecáálás kééességeí ágénólő szakok eseíében az
áníézménóííéusra előírí köveíelménó SS %-a
Tanév közben íanuló áívéíelére csak személóes
eÖóezíeíés uíán van leheíőséÖK

N3

A modÉll ÉlÉmÉá OJ
OJPK
• lszíáló ándííása leÖalább O4 fő jeleníkezése eseíén
leheíséÖesI ezzel haíékonóabbá válí az okíaíás
• A városban működő közééfokú áníézménóekben a
veÖóes közééáskolák száma a mánámálásra csökkení
EérofálíászíííásF
• hééesséÖek szeráníá beáskolázás meÖvalósulí
• Az áníézménóek a íanulók kééesséÖeáről kééeí kaénak a
közéoníá felvéíelá eredménóe alaéján
• ÖsszesséÖében csökkení a Öámnázáumá oszíálóokI
lénóeÖesen nőíí a szakáskolaá oszíálóok számaI és
áírendeződíek a szakközééáskolaá oszíálóok
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A modÉll ÉlÉmÉá 4K
pzakkéézés:
oeÖáonálás cejleszíésá és héézésá BázoíísáÖ álíal meÖállaéííoíí réÖáósI
valamání
a
helóá
háánószakmákban
ENMJNMF
és
azok
szakmacsoéoríjában íanuló dáákok részére az önkormánózaí
öszíöndíjaí fázeíK

NK A szakkéézésá öszíöndíj juííaíásának fÉlíéíÉlÉá:
J pzakáskolaá 9JNMK évfolóamosI naééalá rendszerűI háánószakmára
felkészííő szakmacsoéoríos okíaíásban való részvéíel
J Tanulmánóá áílaÖ mánámum OIRN Ekávéve NK félévF
J eavonía leÖfeljebb R áÖazolaílan óra
JÖszíöndíj foÖadására nóáíoíí bankszámla
jódosííás: káíerjeszíeííék az előrehozoíí szakkéézés évfolóamaára ásK
NR

A modÉll ÉlÉmÉá 4K
OK Tanulmánóá szerződésen alaéuló öszíöndíj
íámoÖaíás fÉlíéíÉlÉá:
J eáánószakmáí okíaíó szakkééző évfolóamon íanulóá
joÖvászonó
J dazdálkodó szervezeííel köíöíí íanulmánóá szerződés
J ieÖalább OIRN íanulmánóá áílaÖ
J 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 végzeíí góakorlaíá okíaíásra
ás káíerjed
NS

Öszíöndíjak összÉÖÉ
dóőrbÉn
Tanulmánóá
ÉrÉdménó

VK Élső félév

VK év
másodák
félévíől

NK
szakkééző
évfolóam

OK
szakkééző
évfolóam

PK
szakkééző
évfolóam

4IMN – RIMM

NSKMMM

NSKMMM

NMKMMM

NOKMMM

N4KMMM

3IRN – 4IMM

NOK8MM

NOK8MM

8KMMM

9KSMM

NNKOMM

3IMN – 3IRM

NNKOMM

NNKOMM

TKMMM

8K4MM

9K8MM

OIRN – 3IMM

9KSMM

9KSMM

SKMMM

TKOMM

8K4MM

OIMM – OIRM

8KMMM

J

RKMMM

SKMMM

TKMMM

ÖsszeÖe leÖfeljebb ennóáI de nem haladhaíja
meÖ a Öazdálkodó szervezeí álíal nóújíoíí
öszíöndíj RM BJáíK
Öszíöndíj
meÖállaéííásá
nak alaéja

RJ8K évfolóamos
bázonóíívánóok
valamennóá
érdemjeÖóének
áílaÖa

blőző félév íanulmánóá áílaÖa
NT

Az öszíöndíj íámoÖaíás
bÉvÉzÉíésénÉk íaéaszíalaíaá
• Aránóos beáskolázás Eáníézménóek szűníek meÖI és
érofáljuk válíozoííF
• pzakáskolás léíszám növekedése
• eáánószakmákban íanulók számának emelkedése ð
oszíálóon belül íöbb az azonos szakmában vaÖó
szakmacsoéoríban íanuló ð haíékonóabb fánanszírozás
• Csökkenő lemorzsolódásá aránó
háíerjeszíeííék az előrehozoíí szakkéézésre ás, amelónek
maxámálás összege 24KMMM cí
Amáről méÖ náncs íaéaszíalaí:
• junkaerő éáacá esélóek válíozása
N8

A modÉll bÉvÉzÉíésénÉk ÉlőnóÉá
• honírollálíI kééesséÖek szeráníá
beáskolázás
• A valós szükséÖleíeknek meÖfelelő
áníézménóhálózaí fenníaríása
• eaíékonóabb működíeíés
• bÖészében kezelá a közééfokú okíaíás
valamennóá szeÖmenséí
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pzakáskolaá öszíöndíj
bÉvÉzÉíésÉ OMNMK fÉbruáríól
• A 3O8LOMM9K EuffK O9KF hormK rK bevezeííe a korábban
emlííeíí célok elérése érdekében a szakáskolaá
íanulmánóá öszíöndíjaíK
Öszíöndíjaí kaéhaí:
J gövedelmá helózeííől füÖÖeílenül az adoíí réÖáóban
meÖhaíározoíí háánó szakkééesííésí íanulóI közokíaíásá
áníézménóbenI
naééalá
rendszerű
okíaíásbanI
szakáskolaá
kéézésben
szakkéézésá
évfolóamon
részívevő íanulókK
OM

pzakáskolaá öszíöndíj ÉsÉíébÉn
fáÖóÉlÉmbÉ vÉhÉíő háánó
szakkééÉsííésÉk a aél
aélJJdunáníúlá
oéÖáóban
eÉÖÉszíő lhg 31 5O1 11 MMMMM MM MM

harosszéráa lakaíos lhg 31 5O5 M3 1MMM MM MM

blekíronákaá műszerész

sállanószÉrÉlő lhg OO 5OO M4 1MMM MM MM

lhg 33 5OO M1 MMMM

MM MM

dééá forÖácsoló lhg 31 5O1 MV 1MMM MM MM

ÁcsJ állvánóozó lhg 33 58O M1 1MMM MM MM

KőművÉs lhg 31 58O 15 1MMM MM MM

pzerszámkészííő lhg 33 5O1 M8 MMMM MM MM

dazda lhg 33 6O1 MO 1MMM MM MM

Burkoló lhg 33 58O M3 1MMM MM MM
ON

kÉm kaéhaí öszíöndíjaíI aká:
• a íanév adoíí félévébenI ha az azí meÖelőző félévben
OIRN alaííá íanulmánóá áílaÖeredménóí érí el
• íanév ásméílésére köíelezeííI a meÖásméíelí íanév
ádőíaríama alaíí
• áÖazolaílan óráának száma meÖhaladja a NM óráíI az
adoíí íanév folóamán
• a íanév folóamán a híK TSK § EOF bekezdésében
meÖhaíározoíí feÖóelmá büníeíésí kaéI az arról szóló
haíározaí joÖerőre emelkedésének naéjáíól

OO

Öszíöndíj folóósííásának
ádőíaríamaI méríékénÉk
mÉÖállaéííása
fdőíaríama: Az első szakkéézésá évfolóam íanévének
kezdő naéjáíól az uíolsó szakkéézésá évfolóamon a
íanulmánóokaí lezáróI első szakmaá vázsÖaíéíelre
kájelölí hónaé véÖéáÖ joÖosulíK
bzí az ádőíaríamoí nem hosszabbííja meg a javííó- vagó éóíló vázsga ádőéoníjaK

jéríékénÉk mÉÖállaéííása:
A félévá éríesííőben I állK év véÖá bázonóíívánóban szereélő
érdemjeÖóek áílaÖa a maÖaíaríás és szorÖalom jeÖóek
kávéíelével
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pzakáskolaá öszíöndíj méríékÉ
Tanulmánóá áílaÖ

Öszíöndíj összÉÖÉ

OIRN – 3IM

NMKMMM cíLhóLfő

3IMN – 3IR

NRKMMM cíLhóLfő

3IRN – 4IM

OMKMMM cíLhóLfő

4IMN – 4IR

ORKMMM cíLhóLfő

4IRN – RIM

3MKMMM cíLhóLfő

Az öszíöndíjaí az kpZcf fázeíá az áskola áÖénóbejeleníése alaéjánK
Az öszíöndíj NO hónaéra álleíá meÖ a íanulóíI júláusJauÖuszíus havá öszíöndíj
összeÖe meÖeÖóezák a szorÖalmá ádőszak uíolsó hónaéjára meÖállaéííoíí
összeÖÖelK

O4

pzakáskolaá öszíöndíj
bÉvÉzÉíésénÉk adaíaá az RNSK
szK féará pzakkééző fskolában
Évfolóam

NK évfolóam

OK évfolóam

PK évfolóam

pzakma
mÉÖnÉvÉzésÉ

TanévkÉzdő
léíszám

iéíszám
OMNMK január
NJjén

iÉmorzsolód
ás aránóa
B

Öszíöndíjra
joÖosulíak
száma

eÉÖÉszíő

NV

NS

NS

V

sállanószÉrÉlő

T

T

M

P

KőművÉs

OO

NM

4R

O

eÉÖÉszíő

NO

NO

M

V

sállanószÉrÉlő

V

8

NN

8

KőművÉs

NP

NM

OP

S

sállanószÉrÉlő

T

T

M

T

KőművÉs

R

R

M

P
OR

eÉlóá vászonóokra adaéíálí
modÉll kádolÖozására javaslaí

Cél: A ÖazdasáÖ álíal áÖénóelí szakkééesííéssel rendelkező éoíencáálás
munkavállalók számának növelése
•pzakáskolaá áÖazolaílan háánózás és lemorzsolódás csökkeníéseI
léíszámaránó növelése
•hééesséÖeknek meÖfelelő íovábbíanulás leheíőséÖének bázíosííása
iÉhÉíséÖÉs Észköz:
•celvéíelá felíéíelek helóá szabálóozása
•Öszíöndíj bevezeíése az ochB álíal meÖhaíározoíí NMI valamání a
eumán BázoíísáÖ álíal meÖhaíározoíí 3 szakmáí szakkééző
évfolóamonI valamání az erre felkészííő szakáskolaá és szakközééáskolaá
szakmacsoéoríos okíaíásban íanulóI naééalá rendszerű okíaíásban
részívevő íanulók számáraK
•fníézménóválíás eseíén fenníaríóval köíelező eÖóezíeíés
OS

cÉlvéíÉlá Éljárás a közééJ
közééJ és
szakáskola VK évfolóamáraI valamání
az ÉlőrÉhozoíí szakkéézés NK
évfolóamára
A javaslaí meÖeÖóezák a „dóőrá jodell”Jben foÖlalíakkal:
pzakáskola VK évfolóamára: hözéoníá felvéíelá eredménóe alaéjánI
eredménóesséÖá korláí nélkül vaÖó haÖóománóos felvéíelá eljárás kereíében
pzakközééáskola VK évfolóamára: hözéoníá felvéíelá eredménóe leÖalább 3M
BJos
dámnázáum VK évfolóamára: hözéoníá felvéíelá eredménóe leÖalább
RM BJos
Tanév közbÉn hÉlóá áníézménóÉk közöííá áívéíÉlrÉ csak a fÉlvéíÉlá
kövÉíÉlménóÉk íÉljÉsííésÉ ÉsÉíénI a fÉnníaríó ÉÖóÉdá ÉnÖÉdélóévÉl van
lÉhÉíőséÖ! jás áníézménóből íöríénő áíjÉlÉníkÉzés ÉsÉíén a íanulmánóá
ÉrÉdménó az áránóadóK
OT

Öszíöndíj bÉvÉzÉíésÉI a
joÖosulíak körénÉk
mÉÖhaíározása
Tanulmánóokra vonaíkozó fÉlíéíÉlÉk:
• eáánószakmában naééalá rendszerű áskolaá okíaíásban
szakkéézésá évfolóamon íanuló dáákok az első szakkéézésá
évfolóam első félévéíől a íanulmánóokaí lezáróI első szakmaá
vázsÖaíéíelre kájelölí hónaé véÖéáÖI ameló ádőszakoí nem
hosszabbíí meÖ a javííóJ vaÖó éóílóvázsÖa ádőéoníjaK
• kaééalá
rendszerű
áskolaá
okíaíásban
valamelóák
háánószakmára
felkészííő
szakmacsoéoríos
alaéozó
okíaíásban részívevőI szakáskola 9JNMK vaÖó szakközééáskola
9JN3K évfolóamán íanuló dáákokK
CpAh gAsApiAT!!
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Öszíöndíjra való joÖosulísáÖ íanulmánóá
fÉlíéíÉlÉáI és az öszíöndíj összÉÖÉ EcíF
pzakáskola és
szakközééáskola

pzakkééző évfolóam

Tanulmánóá
ÉrÉdménó

VK évfolóam
NK félévÉ

VK évfolóam
OK félévéíől

NK
szakkééző
évfolóam
Élső félévÉ

NK
szakkééző
évfolóam OK
félévÉ

OK
szakkééző
évfolóam

PK
szakkééző
évfolóam

4IMN – RIM

3K MMM

SKMMM

RKMMM

8KMMM

NMKMMM

NMKMMM

3IRN – 4IM

3KMMM

RKMMM

RKMMM

TKMMM

8KMMM

8KMMM

3IMN – 3IR

3KMMM

4KMMM

RKMMM

SKMMM

TKMMM

TKMMM

OIRN – 3IM

3KMMM

3KMMM

RKMMM

RKMMM

SKMMM

SKMMM

OIMM – OIR

3KMMM

J

RKMMM

J

J

J

Alanóá
joÖon

blőző félév
íanulmánóá
áílaÖa
alaéján

Alanóá
joÖon

blőző félév íanulmánóá áílaÖa
alaéján

O9

Csak javaslaí!

eáánószakmák mÉÖhaíározása
ochB álíal meÖállaéííoíí háánószakmák:
ochB álíal mÉÖhaíározoíí

eumán
BázoíísáÖ álíal
mÉÖhaíározoíí

dazda

Burkoló

?

eÉÖÉszíő

dééá forÖácsoló

?

harosszéráa lakaíos

ÁcsJ állvánóozó

?

blekíronákaá műszerész KőművÉs

J

sállanószÉrÉlő

J

pzerszámkészííő

3M

Öszíöndíj bÉvÉzÉíésénÉk
éénzüÖóá fÉlíéíÉlÉá
cánanszírozás naÖósáÖrendjének meÖhaíározásához szükséÖes adaíok:
ØTanulóléíszámok:
J eáánószakmára felkészííő szakmacsoéoríos kéézés eseíén – szakáskolaI előrehozoíí
szakkéézés (jelenleÖ 6O főF
J eáánószakmára felkészííő szakmacsoéoríos kéézés eseíén – szakközééáskola
J eáánószakma szakkééző évfolóamaá – szakáskola (jelenleÖ 4T főF
J eáánószakma szakkééző évfolóamaá – szakközééáskola

Ødóőr jK gK sáros álíal bevezeíeíí öszíöndíj íámoÖaíás kölíséÖe:
kölíséÖe
PMM málláó cíI
cí a város kölíséÖveíésének N BJ
BJa
Ødóőr sáros közééfokú áníézménóeánek íanulóléíszáma: 13K 143 fő
Összehasonííáskéní:
aombóvár kölíségveíésének 1 %-a: 6O m Fí
aombóvár közééáskolásaának száma: OO8M fő (18 %F
A bevezeíés íervezeíí ádőéoníja: OMNNK szeéíember NK
3N

sélÉménóÉkÉíI javaslaíokaí az
oszíondáj@dombovarKhu
címrÉ várunk

höszönöm a fáÖóelmeí>
3O

