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Tisztelt Képviselő-testület!
A középfokú oktatási intézmények általános felvételi eljárásának keretében a
Közoktatási Információs Iroda 2010. április 19-én közzétette az intézményekbe
jelentkező, és az iskolákkal egyeztetett felvételi jegyzéken szereplő felvett tanulók
nevét és létszámát.
A dombóvári intézmények az alapító okiratukban engedélyezetteknek megfelelően a
következő osztályokba hirdettek felvételt:
Illyés Gimnázium:
•
•
-

-

1 osztály: nyelvi előkészítő (NYEK 4+1 évfolyamos) 35 fő
2 osztály: (4 évfolyamos) 70 fő, ezen belül csoportbontással
humán: 24 fő
matematika-informatika: 5
általános: 30 fő
testnevelés emelt: 11

Apáczai Középiskola:
•
•
•
•
•

1 osztály: nyelvi előkészítő 35 fő
1 osztály: közlekedési szakmacsoportos 35 fő
1 osztály: közgazdasági szakmacsoportos 35 fő
1 osztály: informatikai szakmacsoportos 35 fő
1 osztály: szakközépiskola alapozó oktatás nélkül (belügyi) 35 fő

516. sz. Ipari Szakképző Iskola:
•

•
•
•

1 osztály: felzárkóztató 15 fő
1 osztály: szakiskola 9. évfolyam 30 fő
3 osztály: előrehozott szakképzés 90 fő
2 osztály: szakközépiskola 70 fő

Az intézmények közül az Illyés Gimnázium jelezte a Közoktatási Információs
Irodának, hogy a jelentkező tanulók tanulmányi eredménye alapján 20 főt sorolt a
biztosan fel nem veendők listájára. A másik két középfokú intézmény tanulmányi
eredmény alapján nem sorolt tanulót ebbe a körbe.
A középfokú felvételi eljárás során vagy a tanuló hozott tanulmányi eredménye,
vagy a központi felvételi eredménye alapján kerülhet sor felvételre vagy elutasításra.
Tekintettel arra, hogy egyik középfokú intézmény sem hirdetett központi felvételit, így
csak az általános iskolák által megállapított, a valós eredményeket és képességeket
nem összemérhető módon tükröző érdemjegyeket veheti figyelembe az intézmény a
felvételről szóló döntés meghozatalában.
A Felvételi Központ a tanulók által a jelentkezési lapon meghatározott sorrend
és az intézmények döntése alapján elkészítette egyeztetett felvételi jegyzéket, és azt
megküldte az iskoláknak.

Az intézmények a felvételi jegyzék alapján az alábbiak szerint iskolázhatnak be
tanulókat a következő tanévre:
Illyés Gimnázium

Apáczai Középiskola

516. sz. Ipari

Nyelvi előkészítő: 24 fő
(további
egy
jelentkező
nyilatkozata folyamatban)
4 évfolyamos humán: 21 fő

Nyelvi előkészítő: 23 fő
Szakközépiskola: 25 fő
(további
7
jelentkező
nyilatkozata folyamatban)
Közlekedési. 34 fő
Szakiskola 9. osztály: 4
fő
Általános: 17 fő
Közgazdasági: 33 fő
Előrehozott szakképzés:
12 szakmában 83 fő
Testnevelés emelt: 10 fő
Informatikai: 31 fő
Felzárkóztató oktatás: 1
fő
Matematika-informatika: 3 fő Szakközépiskolai alapozás
nélkül (belügyi): 35 fő

Összes felvehető:
(NYEK) + 51

24 Összes felvehető:
(NYEK) + 133 fő

23 Összes felvehető: 113
fő

Fenti adatok alapján megállapítható, hogy a demográfiai csökkenés
egyértelműen megmutatkozik a jelentkezők létszámában, és a vártnál lényegesen
kevesebb tanulót értesíthet ki felvételről az Illyés Gimnázium és az 516. sz. Ipari
Szakképző Iskola.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. november 25i ülésén döntött arról, hogy a csökkenő normatív finanszírozás és az intézmények jobb
kihasználtsága érdekében meghatározza azokat az osztálylétszámokat, amelyek alatt
szakközépiskolában és gimnáziumban nem indítható tanulócsoport.
323/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat

d) A 2009/2010. tanévtől gimnáziumi és szakközépiskolai oktatásban osztályok
indítását tanulócsoportonként minimum 30 fő felvétele esetén engedélyezi.
e) Az Illyés Gimnáziumban és az Apáczai Középiskolában a nyelvi előkészítő
osztályok indítását minimum 25 fő felvétele esetén továbbra is engedélyezi.
Amennyiben a felvettek száma nem éri el tanulócsoportonként a 25 főt, abban
az esetben nyelvi előkészítő osztály indítását az Illyés Gimnáziumban
engedélyezi
Az Apáczai Középiskolájában valamennyi meghirdetett osztály létszáma
meghaladja a minimálisan elvártat, a nyelvi előkészítő szintén megfelelő létszámmal
tud indulni. Ezekben a tanulócsoportokban üres férőhelyek gyakorlatilag nincsenek,
hiszen még nem tudjuk biztosan, hogy hány tanuló rendelkezik olyan
szakvéleménnyel, amely miatt a létszám számításánál kettő főként kell számításba
venni.
Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola szakközépiskolai osztályát a határozat
rendelkezése értelmében nem lehetne indítani, hiszen a jelentkezők és a Felvételi Iroda
adatai alapján létszámuk nem éri el a 30 főt.

A hagyományos szakiskolai képzésre jelentkező 4 tanuló esetében az intézmény
természetesen nem kíván osztályt indítani, őket az előrehozott szakképzés valamelyik
szakmájára irányítja az iskola.
Az előrehozott szakképzésbe jelentkező 83 tanuló 12 szakmára jelentkezett. A
három indítandó osztályon belül az intézmény tesz javaslatot a tanulóknak olyan
szakmákra történő átjelentkezésre, amelyben biztosítható a közoktatási törvény által a
gyakorlati képzésre meghatározott átlaglétszámok elérése.
A felzárkóztató oktatás megszervezése igény esetén szükséges. Az erre történő
jelentkezés nem a középfokú felvételi eljáráshoz kötött, a jelentkezők általában a tanév
kezdésekor, szeptemberben jelzik az igényüket az iskolánál. A felzárkóztató
oktatásban valamennyi tanuló két főnek számít, így a maximális felvehető létszám 17
fő.
A határozat rendelkezése alapján a következő tanévben az Illyés
Gimnáziumban egy 9. évfolyamos osztály indulhat, a nyelvi előkészítő osztály
minimális létszáma biztosítottnak tűnik. A tanulmányi eredmények figyelembe
vételével kialakított felvételi rangsor alapján (a maximális 35 tanuló felvétele esetén)
16 tanuló elutasításáról kellene értesítést küldeni, akik közül 10 dombóvári,
tanulmányi eredményük a következő: 3, 4 (2 fő); 3,6 (4 fő); 3,9 (2 fő); 4,0 (6 fő); 4,1
(2 fő).
A 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 3. sz.
melléklete előírja, hogy abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a
felvehető létszám 90 %-ánál kevesebb tanulót vett fel az intézmény, akkor rendkívüli
felvételi eljárást kell tartani. Az így beérkezett felvételi kérelmekről az intézmény
vezetője dönt. A korábbi évek gyakorlata alapján ebben a pótfelvételi eljárásban is
várható még tanulók jelentkezése, létszámuk évente eltérő, előre nem becsülhető.
Amennyiben a 2008. novemberében hozott határozatnak megfelelően kerül sor
a következő tanévben az osztályok indítására, akkor 16 gimnáziumba és 25
szakközépiskolába jelentkező tanulót kell elutasítania az intézményeknek, közülük 17
fő dombóvári és 24 fő a város vonzáskörzetéhez tartozó lakóhellyel rendelkezik. A
vidéki tanulók kisebb része a kollégiumi ellátás igénybe vételével tudná itt folytatni
tanulmányait. Ezeknek a tanulóknak az esetében dombóvári, a jelentkezés irányának
megfelelő középiskolába történő felvételükre nincs lehetőség. Az 516. sz. Ipariba
jelentkező szakközépiskolások között esetleg lenne, aki elfogadná az előrehozott
szakképzésbe való felvétel felajánlását, de többségük, valamint a gimnáziumba
jelentkezők ezzel a lehetőséggel biztosan nem kívánnak élni. Ebben az esetben a
szülők nagy valószínűséggel környező városok iskoláiba történő pótjelentkezéssel
élnek.
Amennyiben ebben a tanévben eltekintünk a 2008. évi határozatban
foglaltaktól, és kivételesen engedélyezzük a meghatározottnál alacsonyabb létszámú
tanulócsoportok indítását, akkor az osztályok száma és létszáma a következőképpen
alakulna:
Illyés Gimnázium:
1. Nyelvi előkészítő: ≈ 25 fő
2. Általános-testnevelés: 27 fő
3. humán – matematika: 24 fő

Apáczai Középiskola:
1. Nyelvi előkészítő: ≈ 25 fő
2. Közlekedési szakmacsoportos: 34 fő
3. Közgazdasági szakmacsoportos: 33 fő
4. Informatikai szakmacsoportos: 31 fő
5. Szakközépiskola alapozó oktatás nélkül (belügyi): 35 fő
516. sz. Ipari Szakképző Iskola:
1. Szakközépiskola: 25 fő
2. Előrehozott szakképzés 3 osztály: 83 + 4 fő
A jelenleg ismert adatok alapján indokoltnak látszik annak engedélyezése, hogy
az intézmények a jelentkező, és az intézmény tanulmányi igényeinek megfelelő
diákokat felvegyék, és a létszámot a pótfelvételi eljárás keretében próbálják meg
feltölteni. A határozat által előírt minimális létszámból hiányzó 9 gimnáziumi, és 5
szakközépiskolai tanuló után járó alapnormatíva összege jelenleg összesen 2. 737. 756
Ft, amely a pótfelvételi keretében felvett tanulók után járó támogatással csökkenhet.
A fenntartói döntés sürgősségét indokolja, hogy a tanév rendjéről szóló rendelet
alapján a középfokú intézményeknek legkésőbb a testületi ülés napján ki kell
küldeniük a felvételről vagy elutasításról szóló döntésüket, amely az érvényben lévő
határozat rendelkezéseinek betartása esetén 41 tanuló elutasítását vonja maga után.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 323/2008. (XI.
25.) Kt. sz. határozatában foglaltaktól eltérően - a 2010/2011. tanévben az általa
fenntartott középiskolákban indítható 9. évfolyamos osztályok számát a következők
szerint határozza meg:
1.

a) Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium:
Összesen 3 tanulócsoport
1. Nyelvi előkészítő (4+1 évfolyamos): 1 tanulócsoport

2. 4 évfolyamos gimnáziumi oktatás: 2 tanulócsoport
b) Apáczai Oktatási Központ Középiskolája:
Összesen 5 tanulócsoport
1. Nyelvi előkészítő (4+1 évfolyamos): 1 tanulócsoport
2. Közlekedési szakmacsoportos oktatás: 1 tanulócsoport
3. Közgazdasági szakmacsoportos oktatás: 1 tanulócsoport
4. Informatikai szakmacsoportos oktatás: 1 tanulócsoport
5. Szakközépiskola alapozó oktatás nélkül (belügyi): 1 tanulócsoport

c) 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium:
Összesen 4 tanulócsoport
1. Szakközépiskolai oktatás: 1 tanulócsoport

2. Előrehozott szakképzés: 3 tanulócsoport
A Képviselő-testület felkéri az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és
Kollégium, valamint az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatóját, hogy az intézményükben a leendő 9. évfolyamon meglévő üres tanulói
helyeket rendkívüli felvételi eljárás keretében hirdessék meg, és az intézmény
tanulmányi igényének megfelelő tanulókkal azt lehetőség szerint töltsék fel. A
pótfelvételi eljárás keretében felvett, és a beiratkozások alapján az intézmény
következő tanévi várható tanulólétszámáról szóló beszámolójukat 2010. július 15-ig
küldjék meg Dombóvár Város Polgármesterének.
2.

Határidő: 2010. július 15. Létszámadatokról szóló beszámoló megküldésére
Felelős: Vida János igazgató
Dr. Szenyéri Zoltán igazgató
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Dombóvár, 2010. április 20.

Patay Vilmos
polgármester

