
  

Elınyben a hátrányos helyzető diákok 

Szentes - Az ország többi településéhez hasonlóan Szentesen is felülvizsgálták a 
beiskolázási körzethatárokat, azokat ugyanis a halmozottan hátrányos helyzető 
tanulók arányát kiszámolva kell megállapítani.  

A Kurca-parti településen összesen 175 ilyen általános 
iskolás korú gyermek él, körzeti arányuk azonban nem 
tett szükségessé módosítást. A felvételnél viszont 
elınyben részesülnek. 
 
A közelmúltban felülvizsgálta a szentesi önkormányzat 
a város beiskolázási körzethatárait. Erre azért volt 
szükség, mert az országgyőlés tavaly – az integrációs 
törekvések jegyében – módosította a közoktatásról 
szóló törvényt. Ennek értelmében a jövıben úgy kell 
megállapítani az általános iskolai felvételi 
körzethatárokat, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzető tanulók és az ebbe a körbe nem tartozó diákok egymáshoz viszonyított 
arányát elıbb városi, majd körzeti szinten számolják ki, és ezt hasonlítják össze. 
Amennyiben a beiskolázási körzetben élı, hátrányos helyzető diákok aránya és a 
települési arány között 15 százaléknál nagyobb különbség mutatkozik, módosítani kell 
a határokat. 
 
A népesség-nyilvántartó adatai szerint Szentesen összesen 5755 a 18 év alatti fiatalok 
száma, ebbıl 332-en halmozottan hátrányos helyzetőek. A települési arány 6,12 
százalék. – Négy általános iskola mőködik a városban – tudtuk meg Szőcs Lajostól, 
Szentes alpolgármesterétıl. – A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek aránya 
egyik körzetben sem indokolt módosítást, így nálunk nem változtak meg a 
beiskolázási határok. Igaz, az Ady Endre utcát az önkormányzat mővelıdési irodája 
újra megvizsgálja, hovatartozásáról január 30-án dönt majd a képviselı-testület. 
 
Az iskolai arányokat vizsgálva a Deák Ferenc Általános Iskolában 6,71, a Klauzál 
Gábor Általános Iskolában 17,08, a Koszta József Általános Iskolában 1,14, míg a 
Petıfi Sándor Általános Iskolában 6,48 százalék a halmozottan hátrányos helyzető 
tanulók aránya. Felvételnél – a törvény szerint – elınyben kell részesíteni a hátrányos 
helyzető diákokat, ıket fel kell venni a szülık által kiválasztott intézménybe. 
 
Szőcs Lajos elmondta, másik körzet oktatási intézményébe csak akkor lehet 
beiratkozni, ha az adott körzetbıl nem sikerült feltölteni a meghatározott 
osztálylétszámot.  
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