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Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben 
indítható óvodai csoportok, általános iskolai első 
osztályok számának meghatározása és egyéb 
oktatási intézkedések megtétele 

 

Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. március hónapban 
megtartott óvodai felvételek illetve az általános iskolai első osztályokba történő 
beiratkozások létszámadatainak ismeretében kell döntést hoznia az önkormányzati 
fenntartású óvodákban indítható csoportok, az általános iskolákban indítható első 
osztályok számáról. 
Szentesen 2008. március 10-12. között történtek meg az óvodai beiratkozások. A közoktatási 
törvény értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Ugyancsak e törvénynek megfelelően a gyermek abban az évben, amelyben ötödik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni. Óvodai felvételét, illetve előjegyzésbe vételét lehetett kérni azoknak a gyermekeknek is, 
akik 2008. október 1-je után lesznek három évesek. 
Szentesen a 2008/2009. nevelési évben összesen 992 gyermek + 8 sajátos nevelési igényű 
gyermek (továbbiakban SNI) lesz az önkormányzati fenntartású óvodákban. E létszámból 
várhatóan 885 + 8 SNI gyermek szerepeltethető az októberi statisztikában. Óvodai felvételét 
lehetett kérni azoknak a gyermekeknek, akik harmadik életévüket 2008. december 31. napjáig 
töltik be. Ezeknek a száma 42 fő. E gyermekek esetében is igénylehető a normatív támogatás. Az 
óvodákba azokat a gyermekeket is előjegyzésbe vették, akik 2009. május 31. napig (65 fő) 
lesznek három évesek. 
A felvétellel kapcsolatban a tájékoztatókat az óvodákban kifüggesztették, a beiratkozással 
kapcsolatban – az előterjesztés időpontjáig – a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez fellebbezés 
nem érkezett. A 2008. évi óvodai beíratások részletes adatait a következő táblázat mutatja, mely 
alapján megállapítható, hogy a 2008/2009. nevelési évre meghatározott óvodai csoportok 
átlaglétszámát (20 fő) minden óvodában teljesítették, így szeptemberben összesen 40+1 (SNI-s 
gyermekek csoportja) óvodai csoport indulhat.  
A beiratkozási adatokat figyelembe véve a Központi Óvodában szeptember 1-jétől a korábbi 
23+1 csoporttal szemben csak 22+1 óvodai csoport indítható, ebből következően 2 fő 
óvodapedagógus, 1 fő dajka álláshely megszüntetésre kerül. A technikai dolgozók létszáma az 
alábbi táblázat részletezése alapján 8 fő lehet. A Kertvárosi Óvoda Rákóczi utcai tagóvodájában 



 2 

szeptembertől a beiratkozási adatok alapján az eddigi 8 csoporttal szemben csak 7 óvodai csoport 
indítható, ez 2 fő óvodapedagógusi és 1 fő dajka álláshely megszüntetését vonja maga után. A 
Kertvárosi Óvodában a Hefop konzorcium követelményeinek megvalósítása céljából 1 fő 
gyógypedagógus alkalmazását javasoljuk. 
A 2008/2009. nevelési évre vonatkozó beiratkozási adatokat és a foglalkoztatottak létszámát 
mutatja a következő táblázat: 

Óvodai beiratkozások, létszámok, csoportok 2008/2009. nevelési év 

Gyermekek adatai Dolgozói létszámadatok 
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Központi Óvoda                       

Klauzál Utcai Óvoda 100 101 84 7 10 21 16 4 9 4 2 

Kossuth Utcai Óvoda 90 71 70 1 0 30 20 3 6 3 1 

Apponyi Téri Óvoda 75+10 79+8 70+8 2 7 19 22 3+1* 7 5 2 

Bocskai Utcai Óvoda 45 49 44 3 2 13 13 2 4 2 0,5 

Szent Anna Utcai Óvoda 100 100 93 4 3 21 29 4 8 4 1 

Vásárhelyi Úti Tagóvoda 50 46 44 0 2 10 12 2 4 2 0,5 

Farkas Antal Utcai Óvoda 100 108 103 5 0 18 21 4 8 4 1 

Összesen: 560+10 554+8 508+8 22 24 132 133 22+1* 46 24 8 

Kertvárosi Óvoda                       

Damjanich Utcai Óvoda 37 46 40 1 5 16 13 2 4 2 0,5 

Köztársaság Utcai Óvoda 100 96 80 7 9 25 22 4 8 4 1 

Eperjesi Tagóvoda 20 11 11 0 0 4 3 1 2 1 0 

Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda 100 114 94 6 14 20 25 4 8 4 1,5 

Rákóczi Utcai Óvoda 160 171 152 6 13 53 47 7 15 7 3,5 

Összesen: 417 438 377 20 41 118 110 18 37 18 6,5 

Mindösszesen: 977+10 992+8 885+8 42 65 250 243 40+1 83 42 14,5 
*SNI-s gyermekek csoportja 

Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a 2008/2009. tanévre vonatkozóan két 
alapvető szempontot kell érvényesíteni az indítható osztályokat illetően. Egyrészt tekintettel kell 
lenni a 2008. évi Költségvetési koncepcióban, illetve 2008. évi Költségvetési rendeletben 
meghatározottak szerint az egyes intézményeket érintő osztályösszevonásokra, illetve az első 
osztályok indításának feltételeit meghatározó Képviselő-testületi döntésekre. 
Az osztályszervezések (összevonások) legfőbb indokai az állami kötelezettségvállalás 
mértékét közvetítő teljesítménymutató érvényesülése, a kistérségi normatíva igénylését 
lehetővé tevő kiegészítő szabályoknak való átlaglétszámainak való megfelelés, a férőhely-
kihasználtság további javítása. 
A 2008/2009. tanévben foglalkoztatható pedagógusok, oktató-nevelő munkát segítő 
alkalmazottak és a technikai dolgozók létszámát minden esetben meghatározza az adott tanévben 
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indítható osztályok száma, a gyermeklétszám. Nagyon fontos foglalkoztatási tényező az általános 
iskolai tanulmányokat befejező 8. osztályos tanulók, illetve az általános iskolába beiratkozó első 
osztályosok száma. 
A foglalkoztatható létszámok az indított osztályok számának megfelelő, a fenntartó által 
kötelezően biztosítandó óra- és időkeretek, órakedvezmények, illetve további, az önkormányzat 
által egyéb feladatok ellátására rendelkezésre bocsátott plusz órák alapján határozhatóak meg. A 
HEFOP konzorcium (kéttanítós modell) követelményeinek teljesítéséhez a sajátos nevelési 
igényű tanulók fejlesztéséhez ugyanakkor javasolt a Klauzál Gábor Általános Iskolába és a Deák 
Ferenc Általános Iskolába 1-1 fő gyógypedagógus alkalmazása. A költségvetési egyeztető 
tárgyalásokon, valamint az intézményvezetőkkel folytatott további megbeszéléseken mindezek 
figyelembevételével került sor a 2008/2009. tanév előkészítésére. Az alábbi táblázat az indítható 
első osztályokra, az osztályok összevonására, a javasolt plusz órákra is figyelemmel, mutatja a 
2008/2009. tanévben kialakítható osztályok számát, az ebből számítható közalkalmazotti 
létszámok alakulását. 

Intézmény 
neve 

2007/2008. 
tanév 
osztályok 
száma 

Kimenő 
8. osztály 
száma 

Indítható 
első osztály 
és 
összevont 
osztály 
száma 

2008/2009. 
tanév 
osztály 
száma 

2008.06.15-ig 
biztosított 
plusz órák 
száma 

2008. 
szept. 1-
jétől 
javasolt 
plusz 
órák 
száma 

2007/2008. 
tanév ped. 
létszám 

Javasolt 
ped. létszám 
fejlesztés a 
2008/2009. 
tanévre 

2008/2009. 
ped. 
létszám 

Változás 
(csökkenés) 

Koszta József 
Ált.Iskola és 
Derekegyházi 
Tagiskolája 

25+2 4 2 vagy 3  
első osztály, 
8.osztályban 
4 helyett 3 
osztály 

22 +2 vagy 
23+2 

40 15 59 0 55 vagy 57 4 vagy 2 

Deák Ferenc 
Ált. Iskola és 
Damjanich 
János 
Tagiskolája 

22 3 1 vagy 2 
első oszt. , 
összevont 5-
6. oszt. 

17 vagy 18 40 12 óra 
fl**, 14 
óra 
csb*** 

48 1 fő gyp.* 43 vagy 45 5 vagy 3 

Klauzál Gábor 
Ált. Iskola 

14 2 1 13 33 13 32,3 1 fő gyp.* 30,3        2 

Petőfi Sándor 
Ált. Iskola 

14 2 1 13 24 10 27,52 0 25,52 2 

Összesen:  75+2 11 5 vagy 7 65 +2 vagy 
67+2 

137 50+14 166,82 2 153,82 vagy 
157,82 

13 vagy 9 

* gyp= gyógypedagógus          
** felzárkóztatásra          
*** csoportbontásra          
 
A pedagógusok teljes munkaidejének figyelembe vétele alapján a 2008/2009. tanévben 
foglalkoztatható technikai dolgozók létszámai az egyes intézményekben: 
 

intézmény neve 2007/2008. tanévben a 
technikai létszám 

2008/2009. tanévben 
foglalkoztatható technikai 
dolgozó létszám  

Változás 
(csökkenés) 

Koszta József Ált.Iskol és 
Derekegyházi Tagiskolája 

17,5 16 vagy 16,4 1,5 vagy 1,1 

Deák Ferenc Ált. Iskola és 
Damjanich János Tagiskolája 

16,75 13,6 vagy 14  3,15 vagy 2,75 

Klauzál Gábor Ált. Iskola 11,83 10,1 1,73 
Petőfi Sándor Ált. Iskola 9,62 9,1 0,52 
Összesen:  55,7 48,8 vagy 49,6 6,9 vagy 6,1 
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2008. március 26-28. között került sor a város általános iskoláiban a leendő első osztályos 
tanulók beíratására. A beiratkozások fenti napokon rendben lezajlottak, az előterjesztés 
időpontjáig a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez három fellebbezés érkezett. Ezek közül egynek 
az abban foglalt indokolás alapján helyt adott, kettőt pedig elutasított a Jegyző. 
Az önkormányzati és az egyházi fenntartású általános iskolákba összesen 252 fő gyermeket 
írattak be a szülők. A nevelési tanácsadó iskolaérettségi vizsgálata alapján 46 gyermekből 12 
gyermek mehetett iskolába, a tanulási képességet vizsgáló bizottsági javaslat alapján 21 óvodás 
közül összesen 8 gyermek már beiratkozott az önkormányzati fenntartású általános iskolákba. 
Ezek figyelembevételével az önkormányzati fenntartású iskolákba a beíratott első osztályosok 
száma 151 fő (a beíratott nagytőkei és derekegyházi gyermekekkel együtt). Az egyházi 
fenntartású általános iskolákba összesen 101 fő gyermek iratkozott be, így ezekben az 
intézményekben 2-2 első osztály indul. 
A Képviselő-testület a 31/2008. (II.22.) Kt. határozatában az önkormányzati fenntartású 
általános iskolákban maximum 2-2 osztály indítását engedélyezte, de csak azzal a feltétellel, 
hogy az egyes osztályok tényleges tanulói létszáma legalább 21 fő legyen, fél osztályok, 
illetve 21 fő alatti létszámú osztályok indítására e határozat értelmében nem lenne 
lehetőség. Az általános iskola 1-4. évfolyamán a maximális létszám (26 fő) 20%-al való 
túllépését legfeljebb két első osztály indítása esetén engedélyezheti a Képviselő-testület. 
Az önkormányzat által fenntartott általános iskolák közül a Koszta József Általános Iskola, a 
Klauzál Gábor Általános Iskola és a Deák Ferenc Általános Iskola a beiratkozási adatok alapján 
teljesítette a testület által meghatározott feltételeket. 
 
Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban az alábbiak szerint alakultak az első osztályos 
beiratkozások: 

1./ A Koszta József Általános Iskolába Szentesen 63 tanulót,  a székhely intézmény 
Derekegyházi Tagintézményébe összesen 5 fő tanulót írattak be. Ennek alapján a Koszta József 
Általános Iskolában indítható első osztályok számát illetően két javaslatot terjesztek a Tisztelt 
Képviselő-testület elé megfontolásra: 
a./ A Koszta József Általános Iskolában 2 első osztály indul 31 és 32 fős létszámmal (mindkét 
esetben fenntartói engedéllyel a maximális osztálylétszám túllépése miatt ) 
b./ A Koszta József Általános Iskolában 3 első osztály indulhat 21-21-21 fős létszámmal.  

2./ A Klauzál Gábor Általános Iskolába a beiratkozott tanulók száma 29 fő, így egy első 
osztály indítható, de fenntartói engedély szükséges a maximális osztálylétszám túllépése miatt.  

3./ A Petőfi Sándor Általános Iskolába  beíratott gyermekek száma 18 fő, így a testületi 
határozat értelmében az első osztály indításának feltételei nem teljesültek, de a kialakult helyzetre 
való tekintettel javaslom ezzel a létszámmal egy első osztály indításának engedélyezését.  

4./ A Deák Ferenc Általános Iskolába 22 tanuló beíratása történt meg, ez a létszám egy első 
osztály indítását teszi lehetővé. A Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János 
Tagiskolájába 14 fő gyermeket írattak be a szülők, amely létszámmal a fenntartói döntés 
értelmében osztály indítására nem lenne lehetőség. 
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület gazdasági, szakmai szempontok alapján 
ezeknek az intézményeknek az esetében két lehetőség közül döntsön:  
a./ 1 első osztály indítását engedélyezi 36 fővel a Deák Ferenc Általános Iskolában (ez esetben a 
fenntartói és OKÉV engedéllyel a maximális osztálylétszám túllépése miatt ) úgy, hogy egyes 
tantárgyak oktatásához szükséges csoportbontásra (magyar, matematika, környezetismeret) az 
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egyébként kötelezően biztosítandó órakeret mellett plusz heti 14 órát biztosít a Képviselő-
testület. A készségtárgyak oktatása (testnevelés, rajz, technika) a jelzett az összes tanulói 
létszámmal történik. 
b./ A Deák Ferenc Általános Iskolában 1 első osztály indítását engedélyezi 22 fővel, és a 
Damjanich János Tagiskolában is 1 első osztály indítását engedélyezi a Képviselő-testület 14 fős 
létszámmal.  
A beiratkozások létszámadatai további gyermeklétszám csökkenést mutatnak, mivel a 2006/2007. 
tanévben az önkormányzati fenntartású iskolákban 189 első osztályos tanult, ezzel szemben a 
2007/2008-as tanvére csak 162 első osztályos, a 2008/2009-es tanévre pedig 151 tanuló iratkozott 
be, ami félosztálynyi gyermeklétszám csökkenést mutat a 2007/2008. tanévhez képest. Azt is 
figyelembe kell venni, hogy a beiratkozott létszám 151 fő, ezzel szemben viszont 252 fő az 
általános iskolai tanulmányokat befejező nyolcadikos diákok száma, ami négy alsó tagozatos 
osztálynak megfelelő tanulói létszám csökkenésnek felel meg.  
 
A beiratkozó első osztályos illetve az általános iskolát befejező nyolcadik osztályos létszámok, 
valamint a derekegyházi tagintézmény várható tanulói létszámai alapján 2008. szeptember 1-jén 
az egyes önkormányzati általános iskolákba a következő tanulói létszámok várhatóak: 
 

 
Intézmény neve  

Tanulók száma/osztályok 
száma: 2007/2008. tanév 

Tanulók száma/osztályok 
száma: 2008/2009. tanév 

Koszta József Általános 
Iskola és Derekegyházi 
Tagiskolája 

 
595/25 
35/2 

 
573/22 
32/2 

 
573/23 
32/2 

Klauzál Gábor Általános 
Iskola 

 
354/14 

 
338/13 

Petőfi Sándor Általános 
Iskola 

 
321/14 

 
297/13 

Deák Ferenc Általános Iskola 
és Damjanich János 
Tagiskolája 

 
304/14 
166/8 

337/12 
97/5 

323/12 
111/6 

ÖSSZESEN: 1775/77 1674/67 vagy 69 
 
Indokoltnak tartom, hogy a napközis csoportokat a 2008/2009-es tanítási évben úgy szervezzék 
az intézmények, hogy azok létszámai a teljesítménymutató által megkövetelt létszámokhoz 
közeledjenek, (1-4. évfolyamon = 25 fő/csoport, 5-8. évfolyamon = 25 fő/csoport).  
 
A Terney Béla Kollégiumban is jellemző csökkenő diáklétszám nem indokolja 14 pedagógus 
foglalkoztatását. A feladatellátás 12 pedagógussal (köztük 1 fő igazgatóval és 1 fő 
igazgatóhelyettessel), valamint az e létszámnak megfelelő 13 technikai dolgozó helyett 12 fő 
technikai dolgozóval is megoldható.  
 
Az önkormányzati általános iskolákba beíratott első osztályosok, illetve az iskolák 
tanulólétszámai alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
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……/2008.(V.23.) Kt. 
 
Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános 
iskolai első osztályok számának meghatározása és egyéb oktatási intézkedések megtétele 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008/2009. nevelési évben, 
illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának 
meghatározása és egyéb oktatási intézkedések megtétele tárgyú előterjesztést és az alábbiak 
szerint dönt: 
 
1./ Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 2008/2009. nevelési 
évben: 
a.) A Kertvárosi Óvoda Tagóvodáiban meghatározott gyermeklétszámok szerint összesen 18 
óvodai csoport indítására kerüljön sor. 
b.) A Központi Óvoda Tagóvodáiban meghatározott gyermeklétszámok szerint összesen 22+1 
(SNI gyermekek) csoport indítására kerüljön sor. 
 
2./ 2008. szeptember 1-jétől a Kertvárosi Óvodában, 37 óvónő, 1 fő gyógypedagógus, 18 dajka 
és 6,5 fő technikai dolgozó foglalkoztatását engedélyezi a Képviselő-testület a kialakult 
gyermeklétszámok és a jóváhagyott óvodai csoportszámok alapján. Ennek megfelelően 2 fő 
óvodapedagógus álláshely és 1 fő dajka álláshely szűnik meg.  
 
3./ 2008. szeptember 1-jétől a Központi Óvodában 46 óvónő, 24 dajka és 8 fő technikai dolgozó 
foglalkoztatását engedélyezi a Képviselő-testület a kialakult gyermeklétszámok és a jóváhagyott 
óvodai csoportszámok alapján. Ennek megfelelően 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely 
szűnik meg. 
 
Felelősök: Szentes Város Alpolgármestere 

Intézményvezetők 
Határidő: 2008. augusztus 31. 
 
4./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a 2008/2009. tanévben az önkormányzati fenntartású 
általános iskolák az alábbiak szerint szervezzék az első osztályos tanulócsoportokat: 
1/a.) A Koszta József Általános Iskola a székhely intézményben 2 párhuzamos első osztályt, 
tagintézményében 1 összevont első-második osztályt indíthat. A Képviselő-testület engedélyezi, 
hogy a Koszta József Általános Iskolában az első osztályok 31 fő illetve 32 fő létszámmal 
induljanak. 
1/b.) A Koszta József Általános Iskola a székhely intézményben 3 párhuzamos első osztályt, 
tagintézményében 1 összevont első-második osztályt indíthat. A Képviselő-testület engedélyezi, 
hogy a Koszta József Általános Iskolában az első osztályok 21-21-21 fő létszámmal induljanak. 
 
2.) A Klauzál Gábor Általános Iskolában 1 első osztály indítható. A Képviselő-testület 
engedélyezi, hogy a Klauzál Gábor Általános Iskolában az első osztály 29 fő létszámmal 
induljon. 



 7 

 
3.) A Petőfi Sándor Általános Iskolában 1 első osztály indulhat, 18 tanulóval. 
 

4./1). A Deák Ferenc Általános Iskolában engedélyezi a Képviselő-testület 1 osztály indítását 
36 fővel azzal, hogy a magyar, matematika és környezetismeret tantárgyakat csoportbontásban 
tanítják, és erre a fenntartó biztosít 14 órát hetente. 
4./2.) A Deák Ferenc Általános Iskolában engedélyezi a Képviselő-testület 1 első osztály 
indítását 22 fő létszámmal. A Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Tagiskolában 1 
első osztály indítását engedélyezi a Képviselő-testület 14 fő tanulólétszámmal. 
 

5./ A Képviselő-testület engedélyezi 1-1 fő gyógypedagógus alkalmazását (HEFOP konzorcium 
keretében) a Deák Ferenc Általános Iskolában és a Klauzál Gábor Általános Iskolában a sajátos 
nevelési igényű tanulók együttnevelésének és fejlesztésének céljából. 
 

Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
Deák Ferenc Általános Iskola és Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója 

Határidő: 2008. augusztus 31. 
 
6./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy:  
1./a.) A Koszta József Általános Iskola és Derekegyházi Tagintézmény esetében a székhely 
intézményben 2008/2009. tanévben 2 első osztály, az összevonásokat figyelembe véve összesen 
22 osztály induljon az 1-8. évfolyamokon. A pedagógus létszám ebben az esetben 55 fő, a 
technikai dolgozói létszám 16 fő lehet. 
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 4 fő pedagógus álláshely és 1,5 fő 
technikai álláshely megszüntetéséről. 
1./b.) A székhely intézményben a 2008/2009. tanévben 3 első osztály, az összevonásokat is 
figyelembe véve összesen az 1-8. évfolyamokon 23 osztály induljon. A pedagógus létszám ebben 
az esetben 57 fő, a technikai dolgozói létszám 16,4 fő lehet. 
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 2 pedagógus álláshely és 1,1 technikai 
álláshely megszüntetéséről. 
A Derekegyházi Tagintézményben a 2008/2009. tanévben az 1-4. évfolyamokon 2 összevont 
osztály – 1-2. és 3-4. – indulhat. 
 
2./a.) A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola intézményben 
2008/2009. tanévben a székhely intézményben 1 első osztály indulhat 36 fővel. A maximális 
osztály létszám 20%-al való túllépéshez a Képviselő-testület hozzájárul. Ugyanakkor felkéri a 
Jegyzőt a további OKÉV engedély beszerzésére. 
Az intézményben indítható osztályok száma az 1-8. évfolyamokon – az összevonásokat is 
figyelembe véve összesen 17 osztály, a pedagógus létszám ebben az esetben – 1 fő 
gyógypedagógus alkalmazását is engedélyezetten – 43 fő, a technikai dolgozói létszám 13,6 fő 
lehet.  
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 5 pedagógus álláshely és 3,15 
technikai álláshely megszüntetéséről. 
2./b.) A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola intézményben 
2008/2009. tanévben a székhely intézményben 1 első osztály indulhat 22 fővel, a tagiskolában 1 
első osztály indulhat 14 fővel. Az intézményben indítható osztályok száma az 1-8. évfolyamokon 
– az összevonásokat is figyelembe véve összesen 18 osztály, a pedagógus létszám ebben az 
esetben – 1 fő gyógypedagógus alkalmazását is engedélyezve – 45 fő, a technikai dolgozói 
létszám 14 fő lehet.  
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Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 3 pedagógus álláshely és 2,75 
technikai álláshely megszüntetéséről. 
 
3.) A Klauzál Gábor Általános Iskolában a 2008/2009. tanévben 1 első osztály indulhat 29 
fővel. Az intézményben indítható osztályok száma az 1-8. évfolyamokon összesen 13 osztály, a 
pedagógus létszám ebben az esetben – 1 fő gyógypedagógus alkalmazását is engedélyezve – 30,3 
fő, a technikai dolgozói létszám 10,1 fő lehet.  
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 2 pedagógus álláshely és 1,73 
technikai álláshely megszüntetéséről. 
 
4.) A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2008/2009. tanévben 1 első osztály indulhat 18 
fővel. Az intézményben indítható osztályok száma az 1-8. évfolyamokon összesen 13 osztály, a 
pedagógus létszám ebben az esetben 25,52 fő, a technikai dolgozói létszám 9,1 fő lehet.  
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 2 pedagógus álláshely és 0,52 
technikai álláshely megszüntetéséről. 
 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
    Szentes Város Jegyzője  
               Intézményvezetők 
Határidő: 2008. július 01. 
 
7./ A Terney Béla Kollégiumban a 2008/2009. tanévben a pedagógus létszám 12 fő, a technikai 
dolgozói létszám 12 fő lehet.  
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 2 pedagógus álláshely és 1 technikai 
álláshely megszüntetéséről. 

Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
    Szentes Város Jegyzője  
               Intézményvezető 
Határidő: 2008. július 01. 
 
8./ Az intézményvezetők a 2008/2009-es tanévtől a napközis csoportok szervezése esetén 
törekedjenek arra, hogy ezekben a létszámok a teljesítménymutatók által megkövetelt 
létszámokhoz közeledjenek (1-4. és 5-8. évfolyamokon 25 fő/csoport).  
 
9./ A Képviselő-testület módosítva a 95/2001. (VI. 25.) Kt. határozatát a Koszta József Általános 
Iskolának 15 óra, a Klauzál Gábor Általános Iskolának 13 óra, a Petőfi Sándor Általános 
Iskolának 10 óra plusz órakeretet biztosít felzárkóztatásra és tehetséggondozásra, a Deák Ferenc 
Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája számára 12 órát biztosít felzárkóztatásra és 
tehetséggondozásra, és plusz 14 órát az első osztály csoportbontásához (amennyiben az 
intézményben csak 1 első osztály indítására kerül sor). 
  
Felelős: Intézményvezetők 
Határidő: 2008. szeptember 1. és folyamatos 
 

10./ Kötelezi a Képviselő-testület a nevelési-oktatási intézmények vezetőit, hogy a 
beiratkozásokat követően megállapított csoport- és osztályszámokhoz rendelt pedagógus és nem  
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pedagógus létszámszükséglet szerinti kereteket tartsák be. Az ebből adódó megtakarítások másra 
nem használhatóak és a 2008. évi költségvetési rendelet módosításával azok összege a 
forráshiány csökkentését szolgálja. A tényleges osztály-, tanulószámoknak, pedagógus- és nem 
pedagógus létszámoknak a 2008. évi költségvetési adatokhoz képest változó költségvetési 
tényezőket az intézményi költségvetésekben érvényesíteni kell. 

 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 

Számviteli és Tervezési Iroda Vezetője 
Intézményvezetők 

Határidő: 2008. augusztus 31. 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Szentes Város Alpolgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
5./ Koszta József Általános Iskola igazgatója 
6./ Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója 
7./ Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója 
8./ Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója 
9./ Terney Béla Kollégium igazgatója 
10./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
11./ Központi Óvoda vezetője 
12./ Kertvárosi Óvoda vezetője  
 
 
Szentes, 2008. május 14. 

 
 
 

 
 
 

Szűcs Lajos 
alpolgármester 

 


