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Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének c) pontja
értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai
csoportok, iskolai osztályok számát.
A városban működő óvodai nevelést ellátó intézményekben vegyes életkorú
csoportok működnek, a felvételre kerülő gyermekek a meglévő
gyermekcsoportokban nyernek elhelyezést. A felvételi igények kielégítése
érdekében a gyermekcsoportok számát szükséges megtartani. Minimális
létszámcsökkenés esetén csak a magasabb létszámmal működő óvodai csoportok
feltöltöttsége csökken, azonban várhatóan egyben sem lesz kevesebb gyermek,
mint a közoktatási törvény által meghatározott átlaglétszám.
A városi óvodák közül a Szivárvány Óvoda feltöltöttsége a legnagyobb, több
gyermekcsoport a (jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezés szerinti) maximális
létszámmal működik. A beiratkozás adataitól függően elképzelhető, hogy a
csoportok szervezését vagy számát módosítani szükséges, amelyet az óvodavezető
jelezni fog a fenntartó felé.
A város óvodáiból várhatóan 165 gyermek jelentkezik az általános iskola első
évfolyamára, akikhez csatlakoznak még a kapospulai és naki iskolások. A felvételi
körzetek, valamint a tagozatra történő jelentkezések, és az intézmények
befogadóképessége alapján javaslom, hogy a József Attila ÁMK-ban három, az
Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Iskolájában négy osztály indítását
engedélyezzük. A jogos felvételi igények ismeretében, amennyiben szükséges, az
indítható osztályok számáról a képviselő-testület 2012. április végén újra dönthet.
Korábban már több alkalommal előkerült a „kisgimnázium” működésének kérdése.
A nyolcévfolyamos gimnáziumi oktatásban ebben a tanévben 227 tanuló vesz
részt, közülük 141 fő helybeli. A bejárók aránya az utóbbi 4 évben jelentős
emelkedést mutat, az utóbbi két évben a jelentkezők csaknem fele nem dombóvári
lakhellyel rendelkezett. A következő tanévre szóló jelentkezések időpontja február
17., azonban a gimnázium vezetőjének tájékoztatása alapján várhatóan a következő
tanévre is több a vidéki érdeklődő, mint a dombóvári.
Továbbra is fenntartom, hogy a tehetséggondozási feladatok ellátása az általános
iskolákban is megoldható megfelelő programok és tanórán kívüli tevékenységek
bevezetésével, amelynek költségigénye és létszámigénye jóval kisebb, mint
amekkora terhet a fenntartó számára egy osztály fenntartása jelent. Az általános
iskolákból átkerülő jó képességű gyerekek után felvehető normatívával csökken az
iskolák bevételi forrása, míg a fenntartói kiadások jelentősen növekednek. A
„kisgimnázium” felmenő rendszerű megszűnésével stabilizálódna az általános
iskolák létszáma.
A köznevelésről szóló koncepció is tartalmazza azt a megállapítást, hogy ez a
képzési forma a jó tanulókat elszívó hatásával erősen befolyásolja az általános

iskolák felső tagozatát, ezért számuk ésszerű határok között tartása a köznevelés
érdeke. A koncepció tartalmazta azokat a szigorú feltételeket, amelyek teljesítése
esetén indítható nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás. (Részletes szabályait a
köznevelésről szóló törvény végrehajtási rendelete tartalmazza majd.) Az ebben
megfogalmazott kritériumokat a jelenlegi kisgimnáziumi oktatás nem teljesíti (pl.
négy idegen nyelv oktatása, jelentkezők száma minden évben legalább
másfélszeresen meghaladja az osztályonkénti 28 főt), ezért hosszú távon nem lehet
számítani ennek az oktatási formának a működésére. A feltételeknek a
köznevelésről szóló törvény értelmében a 2016/17. tanév végéig kell megfelelnie.
Tekintettel arra, hogy a tagozaton többségben vannak a vidéki tanulók, jelentős
elszívó hatása van a kötelező általános iskolai oktatás nézve, és ennek az oktatási
formának a finanszírozása jelentős terheket ró önkormányzatunkra, ezért javaslom,
hogy a következő tanévben osztály indítására ne adjunk engedélyt, és szakértő
bevonásával vizsgáljuk meg a nyolcévfolyamos gimnáziumi oktatás 2012.
augusztus 31. napjától felmenő rendszerben történő megszüntetésének lehetőségét.
E döntésnek a 2012. évre szóló költségvetési megtakarítása kb. 2 pedagógus
álláshely bérének időarányos része lenne. (Az intézmény a 2012. évi költségvetési
tervezet szerint 5 üres álláshellyel rendelkezik, ezért belső átcsoportosítással
pedagógus elbocsátásra nem kerülne sor.)
Fontosnak tartom ez a döntést a középiskolai jelentkezések és beiratkozások
időpontja előtt meghozni annak érdekében, hogy az érintett tanulók és szülők
tisztában legyenek a beiratkozási lehetőségekkel, és reális információk alapján
tervezhessék a felkészülést a következő tanévre.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a tervezett intézkedés
átszervezésnek számít, amelyről a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat végleges döntést. A
döntéshez be kell szerezni közoktatási szakértő, Kormányhivatal, az intézmény
alkalmazotti közösségének, diákönkormányzatának és szülői szervezetének
véleményét és mivel német nemzetiségi oktatás folyik az intézményben, a helyi
nemzetiségi önkormányzat egyetértését, valamint az országos nemzetiségi
önkormányzat véleményét. Az egyeztetések és véleményezési eljárások
lefolytatását követően, várhatóan a 2012. májusi ülésén a képviselő-testület
meghozhatja végleges döntését az intézmény átalakításáról.
A középiskolai osztályok felvételi körzete elsősorban kistérségi, de egyes szakok
esetében régiós, vagy országos beiskolázással működnek az intézmények. A
jelentkezők létszáma a demográfiai folyamatokkal párhuzamosan csökken,
azonban nem prognosztizálható pontosan, hogy mely szakok vagy tagozatok iránt
lesz érdeklődés. A középiskolák esetében javaslom, hogy az alapító okiratban és az
intézményhálózat-működetési tervben foglaltakkal egyezően engedélyezzük
osztályok indítását.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013.
tanévben induló óvodai gyermekcsoportok és iskolai osztályok számát a
következők szerint engedélyezi:
Óvodai csoportok:
Apáczai Oktatási Központ Szivárvány Óvodája:
Apáczai Oktatási Központ B. Amália Óvodája:
Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodája:
József Attila ÁMK Százszorszép Óvodája:

7 gyermekcsoport
4 gyermekcsoport
4 gyermekcsoport
6 gyermekcsoport

Általános iskolai osztályok:
Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolája:
József Attila ÁMK:

4 tanulócsoport
3 tanulócsoport

Középiskolai osztályok:
Illyés Gyula Gimnázium
Összesen 3 tanulócsoport
1. Nyelvi előkészítő (4+1 évfolyamos, legalább 25 fő felvétele esetén): 1
tanulócsoport
2. 4 évfolyamos gimnáziumi oktatás: 2 tanulócsoport
Apáczai Oktatási Központ Középiskolája:
9. évfolyamon összesen 6 tanulócsoport az alábbi szakmacsoportokban:
-

Nyelvi előkészítő (4+1 évfolyamos, legalább 25 fő felvétele esetén)
Közlekedési szakmacsoportos oktatás
Közgazdasági szakmacsoportos oktatás
Informatikai szakmacsoportos oktatás
Szakközépiskolai osztály alapozó oktatás nélkül (belügyi)
Művészeti szakmacsoportos oktatás

Szakképző évfolyamon:
Alapító okiratban meghatározott szakmák indítására a jelentkezők létszámától
függően.
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium:
9. évfolyamon összesen 7 tanulócsoport az alábbi oktatási formákban:
-

Szakközépiskolai oktatás: 1 tanulócsoport
Szakiskolai oktatás: 1 tanulócsoport
Előrehozott szakképzés: 3 tanulócsoport
Speciális szakiskola: 1 tanulócsoport

-

Felzárkóztató oktatás: 1 tanulócsoport

Szakképző évfolyamon:
Alapító okiratban meghatározott szakmák indítására a jelentkezők létszámától
függően
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013.
tanévben az Illyés Gyula Gimnáziumban 5. évfolyamon osztály indítását nem
engedélyezi, és szakértő bevonásával meg kívánja vizsgálni a nyolc évfolyamos
gimnáziumi oktatás felmenő rendszerben történő megszüntetésének lehetőségét.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézményátszervezést a
közoktatási törvényben foglalt szervezetekkel véleményeztesse, és a végleges
döntés meghozatala érdekében a véleményeket és egyetértő nyilatkozatokat,
valamint a tagozat megszüntetésével kapcsolatos hatásvizsgálatot legkésőbb a
2012. májusi rendes testületi ülésen terjessze elő.
Határidő: 2012. májusi rendes testületi ülés: Egyetértések, vélemények és
hatásvizsgálat testület elé terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
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