18. számú előterjesztés
Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. március 29-i rendes testületi ülésére

Tárgy:

Átszervezésnek minősülő döntések előkészítése

Előterjesztő: Bükösdi Olga képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

Készítette:

Humán Iroda

Tárgyalta:

Oktatási és Kulturális Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Érintett intézmények vezetői

Költségvetési, pénzügyi szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Apáczai Oktatási Központ vezetése azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy az
intézmény alapító okiratában szereplő felvehető maximális létszámokat módosítsuk, és
azokat az intézmény tárgyi feltételeihez, valamint az engedélyezett szakokhoz
igazítsuk.
A megváltozott feltételek és igények miatt az alábbi adatok módosítása vált
szükségessé:
-

A felújított kollégiumban a korábban meghatározott 160 fő felvételét nem
tudjuk biztosítani. Az új szárnyon rendelkezésre álló 56 férőhely mellett a régi
szárny szobáiban további 54 tanuló helyezhető el legfeljebb négyágyas
szobákban, ezért indokolt a kollégium felvehető létszámát 110 főre
csökkenteni.

-

A Belvárosi Általános Iskola az alapító okirat szerint 900 fő tanuló felvételére
jogosult. Ebben a tanévben a statisztikai adatközlés időpontjában a tanulók
létszáma 637 fő volt, amely évről évre csökkenő tendenciát mutat. Annak
érdekében, hogy az intézmény kihasználtsági mutatói ne rontsák a pályázati és
egyéb támogatási lehetőségeket, javaslom az iskola felvehető tanulólétszámát
750 főben meghatározni.

-

A szakképző évfolyamok iránti igény az elmúlt két tanévben nőtt. A
felsőoktatási felvételi keretszámok csökkentése, valamint az érettségi utáni
szakképzés iránti igények növekedése miatt az intézmény számára megállapított
150 férőhely kevésnek bizonyult, ezért javaslom azt 250 főben meghatározni.

-

A DDOP pályázat keretében vállaltuk, hogy a pályázati program és fenntartási
időszakában az alapfokú művészetoktatásban három tanszak működtetését
biztosítjuk. A korábban hagyományos zene- és táncművészeti ág mellett a
színművészet-bábművészet tanszak is beindításra került, ebben a tanévben már
két tanulócsoporttal működik az oktatás. Az alapító okiratban feltüntetett 40 fős
létszámkeret a következő tanévben már nem tenné lehetővé új csoport indítását,
azért a felvehető létszámot ezen a tanszakon javaslom 60 főben
meghatározni.

-

Az alapító okirat tartalmazza azokat a szakfeladatokat, amelyek ellátására az
intézmény jogosult, ennek keretében került meghatározásra az ellátható sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók köre. Az intézményen belüli
munkamegosztás és a rendelkezésre álló tárgyi feltételek alapján az egyes
fogyatékossági típusok nem minden tagintézményben kerülnek ellátásra. A
csikóstőttősi és kaposszekcsői enyhe értelmi fogyatékkal élő tanulókat is
ellátnak, akiket az iskola eltérő tanterv szerint oktat, az alapító okiratban
azonban nem szerepel az értelmi fogyatékos tanulók ellátása. A jogszerű
feladatellátás érdekében javaslom az alapító okiratban a sajátos nevelési igény
körében ellátható fogyatékossági típusok teljes körű felsorolását.

Az alapító okiratban tervezett változtatásokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (továbbiakban: Ktv.) intézményátszervezésnek minősíti, mert az alapító
okiratnak a Ktv. 37. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosításával
jár. A jogszabály értelmében a fenntartónak a közoktatási intézmény átszervezésével,
feladatának megváltoztatásával összefüggő döntése előtt be kell szereznie az
intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek
(közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzetiségi nevelésben-oktatásban
részt vevő intézmény esetén települési vagy a területi nemzetiségi önkormányzat,
szakközépiskola esetén a megyei gazdasági kamara véleményét.
A közoktatási intézmény átszervezéséhez kötelező közoktatási szakértő véleményét
beszerezni a tervezett intézkedés véleményezése céljából, melyet a Kormány általános
hatáskörű területi államigazgatási szerve számára a szakvélemény megkérésével
egyidejűleg meg kell küldeni. A független közoktatási szakértő személyére - a helyi
önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz
javaslatot.
Amennyiben a jogszabályban előírt véleményezési és egyetértési jogot gyakorló
szervezetek véleménye rendelkezésre áll, a fenntartó abban az esetben dönthet
véglegesen az intézmény átszervezéséről és alapító okiratának módosításáról, amelyre
várhatóan a 2012. májusi testületi ülésen kerülhet sor.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János
Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Kollégium alapító okiratát a következők szerint kívánja módosítani:
-

A kollégium felvehető létszámát 110 főre kívánja csökkenteni.
A Belvárosi Általános Iskola felvehető tanulólétszámát 750 főben kívánja
meghatározni.
A szakképző évfolyamok felvehető tanulólétszámát 250 főben tervezi
meghatározni.
A színművészet-bábművészet tanszak felvehető létszámát 60 főre kívánja
emelni.
Az általános iskolában ellátható sajátos nevelési igényű tanulók körét az értelmi
fogyatékkal élőkre is ki kívánja terjeszteni.

A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a tervezett intézkedésekről a
közoktatási törvényben előírt egyetértési és véleményezési joggal rendelkező
intézményekkel és szervezetekkel egyeztessen, és a véleményeket a 2012. májusi
rendes testület ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.
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