
Szentes Város Alpolgármesterétől 
6600 Szentes, Kossuth tér 6. 
 
 
Ikt. szám: U-10432/2008.                                         
Témafelelős: Kovács Zsuzsa 
                                                                 
 

Tárgy: Közoktatási Intézkedési Terv 
      Melléklet: 1 db 
 
Szentes Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) és 132. § (6) bekezdése alapján, 
valamint a Képviselő-testület 45/2008. (III.28.) Kt. határozatának megfelelően mellékelten 
beterjesztem Szentes Város Önkormányzatának 2008-2014. időtartamra vonatkozó döntés-
előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét 
(továbbiakban: Közoktatási Intézkedési Terv). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közoktatási Intézkedési Tervet megtárgyalni és 
jóváhagyni szíveskedjék. 
 
 
 
……./2008. (VI.27.) Kt.     
 
Tárgy: Közoktatási Intézkedési Terv 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város 
Önkormányzata 2008-2014. időszakra vonatkozó Közoktatási Intézkedési Tervét és a 
következő határozatot hozza: 
 
1) A Képviselő-testület a 2008-2014. évekre vonatkozó, aktualizált, egységes szerkezetbe 

foglalt jelen határozat mellékletét képező Önkormányzati Közoktatási Intézkedési Tervét 
jóváhagyja. 

 
Határidő: folyamatos és 2014. június 27. 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
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2) A Képviselő-testület a Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtását a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kétévenként – legközelebb 2010. évben – értékeli és szükség 
szerint felülvizsgálja. 
Határidő: 2010. június 27., 2012. június 27., 2014. június 27. 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1) Szentes Város Alpolgármestere 
2) Szentes Város Jegyzője 
3) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
4) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
5) Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája 
6) Nevelési-oktatási Intézmények vezetői 
7) Társulási Iroda vezetője (6600 Szentes, Kossuth tér 5.) 
 
  

Szentes, 2008. június 03. 
 
 
        Szűcs Lajos 
        alpolgármester 
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Bevezetés 
 

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdésében 
foglaltak értelmében a helyi önkormányzatoknak közoktatási feladatai megszervezéséhez 
szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési tervet (továbbiakban: önkormányzati, közoktatási intézkedési 
tervet) kell készítenie. 

Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell: 

• Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának módját, azt, hogy: 
• milyen nem kötelező feladatokat kíván ellátni az önkormányzat, 
• az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével 

összefüggő elképzeléseket, 
• a gyermekek, a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. 

Az önkormányzatok közoktatással kapcsolatos feladatait a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény, valamint a fent idézett, közoktatásról szóló 
törvény határozza meg.  
A feladat-ellátási kötelezettség azt jelenti, hogy a települési önkormányzatoknak a nevelés-
oktatás feltételeit kell biztosítania, amely történhet intézmények létesítésével, 
fenntartásával, átszervezésével, társulásban való részvétellel, vagy más fenntartókkal kötött 
megállapodás alapján.  
Fentieken túlmenően az önkormányzat további feladatokat akkor vállalhat, ha ezzel nem 
veszélyezteti a kötelező feladatainak ellátását. 
Az elmúlt esztendőkben Szentes Város Önkormányzata közoktatási intézményeinek és 
intézményrendszerének működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos döntéseit a 2000-ben 
elfogadott, és azok többször értékelt, módosított Közoktatási Intézkedési Terve alapozta meg. 
Az újabb hat évre (2008-2014.) szóló intézkedési terv elkészítését két tényező is indokolja: 

 Az intézkedési terv legfontosabb indoka a fenntartó tevékenységek előretekintő 
tervezése. 

 A közoktatást szabályozó jelenlegi, aktuális jogszabályok, az ágazatot érintő 
kötelezettségek a helyi, a kistérségi és a megyei szint szereplői számára előírják az 
intézkedési terv áttekintését, kiegészítését. 

Az egységes szerkezetbe foglalt közoktatási intézkedési terv készítésénél az előző Intézkedési 
Terv végrehajtásának tapasztalatai az intézményi rendszerre vonatkozó helyzetelemzés (Az 
oktatási rendszer finanszírozási lehetőségei, továbbfejlesztési koncepcióját tárgyalta Szentes 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 25-én ) és a jogszabályi 
kötelezettségek figyelembevétele az irányadó. 
 
I.  A közoktatás helyzetét befolyásoló tényezők 

A közoktatási feladatok ellátásának legfőbb meghatározója a demográfiai helyzet alakulása. E 
területen folyamatosan és összességében a kedvezőtlen tendenciák a jellemzőek. 
Városunk népessége – csakúgy, mint az ország népessége – csökken.  
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A természetes szaporodás (az élveszületés és a halálozások számának különbsége) 2000-2007 
között az alábbiak szerint alakult: 

Szentes Város 
Népesség kiemelt mutatói (2000-2007. között) 

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Lakónépesség az év végén 31659 31511 31409 31148 30839 30551 30362 30092 
Élveszületés 275 256 269 246 250 251 246 255 
Halálozás 405 381 372 394 400 362 300 363 
Természetes szaporodás/fogyás (+,-) -130 -125 -103 -148 -150 -111 -54 -108 
1000 lakosra jutó élveszületés 8,68 8,12 8,56 7,90 8,11 8,22 8,10 8,47 
1000 lakosra jutó halálozás 12,79 12,09 11,84 12,65 12,97 11,85 9,88 12,06 
1000 lakosra jutó természetes szaporodás -4,11 -3,97 -3,28 -4,75 -4,87 -3,63 -1,78 3,59 
Beköltözés 383 449 408 549 349 372 386 343 
Elköltözés 485 523 507 559 524 - - - 
Vándorlási különbség -102 -74 -99 -10 -175 - - - 

 
Az élve születések száma meghatározó a hosszú távú oktatási koncepcióhoz szükséges adatok 
között. Ez 2000. évtől folyamatos csökkenést mutat. 2007. évben az 1000 lakosra jutó élve 
születés 8,47 fő volt, a halálozás pedig 12,06 fő. A két mutatóból kiszámítható természetes 
szaporodás -3,59 fő, amely a 2000. évi -4,11 fővel szemben további 0,52 fő csökkenést mutat. 
Tényként kezelhető, hogy a következő években sem várható a születésszámok növekedése. 
Szentes lakosainak száma az elmúlt 7 évben tovább csökkent. A 2000. évi 31659 fő 
lakosságszámhoz viszonyítva 2007. évben már csak kalkuláltan 30092 fő volt, amely közel 
4,95 %-os csökkenést mutat, de az életkor szerinti elemzések is kedvezőtlen képet mutatnak 
az alábbi adatok szerint: 
 

  2000. 2004. 2007.  
Állandó népesség és ebből 31659 (fő)  30839 (fő) 30092 (fő) 
0-2 éves 860 737 787 
3-5 éves 978 808 734 
6-13 éves 2992 2756 2425 
14 éves 391 389 363 
15-18 éves 1537 1480 1524 
19-59 éves 18411 17923 17394 
60 éves és idősebb 6490 6746 6865 

 
A lakónépesség számának csökkenésén belül lényeges tényezőként kell figyelembe venni a 
gyermeklétszámra jellemző csökkenést. A csökkenő gyereklétszámnak ugyanis meghatározó 
szerepe van az óvodai nevelés, iskolai oktatás, és a kollégiumi ellátás helyét, szerepét 
meghatározó jövőkép kialakításában. 
A felmérések alapján (ld. közoktatási koncepció) az óvodáknál, az általános iskoláknál, a 
kollégiumnál és a művészeti iskoláknál a várható gyermek és tanulói létszámadatok alapján 
továbbra is napirenden kell tartani a jelenlegi intézményrendszer további szűkítésére irányuló 
intézkedéseket. Ezzel szemben a sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) gyermekek 
számának növekedése, további szakszolgálati feladatok ellátásának felvételét, azaz 
feladatbővítést vetít előre. Mindenesetre a végrehajtáskor a hatékony, gazdaságos 
működtetésre való törekvés mellett a demográfiai adatok és a rendelkezésre álló kapacitások 
egybevetése a férőhelyek, a csoportszámok és a pedagóguslétszám-szükséglet folyamatos 
korrekcióját is igényli. A soron következő feladatok között kell meghatározni a további 
működtetés módját, a megfelelő feltételrendszer kialakítását.  
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Összességében tehát megállapítható, hogy a demográfiai tényezőknek az intézmények 
működtetésében meghatározó szerepük van, ezért azokat a jövőben a feladatok 
meghatározásakor kiemelt szempontként kell figyelembe venni.  

II. Helyzetelemzés 

1. Az önkormányzat kötelezően és nem kötelezően ellátandó feladatai 
Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8.§-a, valamint ezzel összhangban a Közoktatásról szóló – többször módosított 
– 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 86.§-a határozza meg.  
E szerint a községi, városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles 
gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és 
etnikai kisebbség által lakott településeken a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók 
óvodai neveléséről és az általános iskolai oktatásáról. E kötelezettség magába foglalja a 
sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok 
a többi gyermekekkel, tanulókkal együtt nevelhetők, oktathatók. E tekintetben ezeknek a 
szolgáltatásoknak a megszervezése kötelező feladata az önkormányzatoknak, így e 
fenntartóknak nincs mérlegelési joguk abban a kérdésben, hogy elvállalják-e a közoktatás-
szolgáltatás megszervezését, biztosítását illetékességi területükön. A közoktatásról szóló 
törvény nem intézmény fenntartási kötelezettséget ír elő, hanem feladatellátási, 
szolgáltatás-szervezési kötelezettséget. 
 
Ugyanakkor a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy 
megoldását, ami nem sért jogszabályt. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása azonban 
nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati és hatáskörök 
ellátását. Amennyiben a helyi önkormányzat a feladatellátásának intézmény fenntartásával 
tesz eleget, arra köteles, hogy teremtse meg a szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatások ellátásához. A 
közoktatásról szóló törvény minimális időkeretet szab, minimális létszámigényt határoz meg. 
Ezekkel az alapszolgáltatásokat lehet biztosítani. A helyi önkormányzat ennél kevesebbet nem 
biztosíthat, de többlet szolgáltatások nyújtásához megteremtheti a feltételeket.  
 

 
Szentes Város Önkormányzata közoktatási feladatai 

 
Kötelező feladatok:      Önként vállalt feladatok: 
- óvodai nevelés       - kollégiumi ellátás 
- általános iskolai nevelés és oktatás    - alapfokú művészeti oktatás 
       - pedagógiai szakszolgáltatások 

- általános iskolai felnőttoktatás 
 
Szentes Város Önkormányzata a közoktatási feladatok ellátását illetően kettős feladatot 
teljesít.  
A városi és kistérségi népesség tekintetében (kötelező feladatként) gondoskodik egyrészt: 

 az óvodai, az alapfokú (általános) iskolai ellátásról (önálló vagy társulásban fenntartott 
intézményekben), 

  az óvodákban az SNI-s gyermekek integrált, illetve szegregált csoportokban történő 
ellátásáról, neveléséről (Apponyi téri Tagóvodában egy, értelmükben akadályozott 
gyermekek csoportja),  

  az alapfokú iskolai tanulók képesség, és tehetség fejlesztéséről, 
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 a beilleszkedési, tanulási zavarral küzdő gyermekek, tanulók segítéséről, ezek 
hátránykompenzálásával kapcsolatos szolgáltatásokról, 

 A hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH) és halmozottan hátrányos helyzetű 
(továbbiakban: HHH) gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének megteremtéséről. 

 
másrészt (nem kötelező feladatként): 

 a szentesi, a kistérségi, a megyei és számos az ország más településeiről itt tanuló 
általános és középiskolás tanuló diákotthoni, kollégiumi ellátásáról, 

 az alapfokú művészeti oktatásról, 
 a pedagógiai szakszolgáltatásokról, 
 az általános iskolai felnőttoktatásról (erre évek óta alig mutatkozik igény). 

 
2. Az óvodai nevelés 
2007. augusztus 16-ig az óvodai nevelés feladatait az Önkormányzat négy, részben önállóan 
gazdálkodó intézményben (Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet, Felsőpárti Óvodai 
Munkáltatói Körzet, Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet és Köztársaság utcai Óvodai 
Munkáltatói Körzet) és a hozzájuk tartozó 15 tagóvodában (2004-től az eperjesi tagóvodával 
együtt) látta el. 2007. augusztus 16-tól az intézményi átszervezéseket követően két részben 
önállóan gazdálkodó intézményhez, a Központi Óvodához és a Kertvárosi Óvodához tartozó, 
összesen 12 (eperjesivel együtt) tagóvodában biztosított a gyermekek óvodai ellátása. A 
Központi Óvoda Apponyi téri Tagóvodájában 1 csoportban az értelmükben akadályozott 
gyermekek nevelése történt. Az óvodák esetében is a fenntartói finanszírozás meghatározó 
eleme az óvodai csoportok száma, illetve ezekben az óvodai gyermekek létszáma. 
A kedvezőtlen demográfiai változások folyamatosan csökkenő gyermeklétszámot 
eredményeztek Szentes óvodáiban is. Ezt a fenntartó a feladat ellátási helyek (Ruhagyári 
Óvoda, Szarvasi Utcai Óvoda, Kajáni Óvoda) csökkentésére irányuló döntéseivel követte. 
Az óvodás gyermeklétszámok 2004-2007. közötti alakulását az október 01-i statisztikai adatok 
alapján a következő táblázat mutatja:  
  

Óvodák 2004 2005 2006 2007 
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Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet* 4 243 11 4 228 11 4 219 11 0 0 0 
Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 3 228 10 3 212 10 3 207 10 0 0 0 
Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 3 181 9 3 184 9 3 178 9 0 0 0 
Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 5 324 15 5 316 15 5 308 15 0 0 0 
Kertvárosi Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 381 19 
Központi Óvoda*   0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 512 24 
Összesen: 15 976 45 15 940 45 15 912 45 12 893 43 

* SNI= sajátos nevelési igényű gyermekekkel együtt 
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Férőhelyek kihasználtsága az óvodákban: 2004-2007. közötti időszakban október 01-i 
statisztikai adatok alapján: 
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Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet 278 243 87,4% 2004 

Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 272 228 83,8% 2004 

Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 374 324 86,6% 2004 

Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 255 181 70,9% 2004 

Összesen: 1179 976 82,2% 2004 

Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet 278 228 82,0% 2005 

Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 272 212 77,9% 2005 

Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 374 316 84,5% 2005 

Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 255 184 72,2% 2005 

Összesen: 1179 940 79,7% 2005 

Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet 278 219 78,8% 2006 

Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 272 207 76,1% 2006 

Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 374 308 82,3% 2006 

Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 255 178 69,8% 2006 

Összesen: 1179 912 77,3% 2006 
Központi Óvoda 

570 512 89,8% 2007 

Kertvárosi Óvoda 417 381 91,4% 2007 

Összesen: 987 893 90,5% 2007 
 

A két táblázat adatai azt mutatják, hogy a fenntartónak az a döntése, amellyel a férőhelyek 
számát (a „Ruhagyári” Óvoda, Kajáni Óvoda, Szarvasi úti Óvoda megszüntetésével) a 
csökkenő gyermeklétszámhoz igazította – helyes volt. A jelenlegi óvodai férőhelyszám 
lehetővé teszi a nevelési év közben is a gyermekek felvételét az egyes óvodákba, hiszen az 
október 01-jét követő időszakban még további 93 férőhely áll rendelkezésre a kötelező óvodai 
feladatellátás biztosítására. 

Ha a jelenlegi időszak alapján vizsgáljuk az egy pedagógusra jutó gyermekek számát, és azt 
összehasonlítjuk a megyei és országos adatokkal, ugyancsak fontos információhoz juthatunk – 
a jelenlegi működtetés gazdaságosságát tekintve. 
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megyétől: -1,4 
Klauzál Utcai Óvoda 9,0 10,4 11,6 országostól: -2,6 

megyétől: +0,7 
Apponyi téri Óvoda 

Nem SNI-is 
gyerek 11,1 10,4 11,6 országostól: -0,5  

megyétől: +0,6  
Bocskai Utcai Óvoda 11,0 10,4 11,6 országostól: -0,6  

megyétől: +4,3  
Vásárhelyi Utcai Óvoda 14,7 10,4 11,6 országostól: +3,1  

megyétől: +1,1 
Szent Anna Utcai Óvoda 11,5 10,4 11,6 országostól: -0,1  

megyétől: +0,3 
Farkas Antal Utcai Óvoda 10,7 10,4 11,6 országostól: -0,9 

megyétől: +0,5  
Kossuth Utcai Óvoda 10,9 10,4 11,6 országostól: -0,7  

megyétől: +0,5  
Központi Óvoda összes átlaga 10,9 10,4 11,6 országostól: -0,7  

 
A Központi Óvoda tagóvodáiban az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma átlagosan 
10,9 fő. Ez magasabb a megyei átlagnál, de kevesebb mint az országos átlag. Fontos 
megemlíteni, hogy a tagóvodák többségében – köztük az eredetileg nem is óvodának épült 
intézményekben, Farkas Antal Utcai Óvoda, Kossuth Utcai Tagóvoda, Bocskai Utcai 
Tagóvoda és az Árpád utcai Óvoda – meglehetősen nagy a zsúfoltság. Itt érdemes 
megvizsgálni többek között azt is, hogy biztosított-e a 2m2 / gyermek alapterület? 

KERTVÁROSI ÓVODA 
 

 
 
A Kertvárosi Óvoda az egy pedagógusra jutó gyermekek átlagát tekintve elmarad mind a 
megyei, mind az országos átlagtól. Ennek oka az alacsony létszámú eperjesi óvodai csoport 
(13 gyermek – 2 óvodapedagógus). Ha az eperjesi tagóvoda gyermeklétszámát nem 
számítjuk, akkor a Kertvárosi Óvoda átlaglétszáma 9,5 gyermek/pedagógus. Ilyen tekintetben 
is ez alatta van az országos átlagnak, pedig a Rákóczi Ferenc Utcai Óvoda, a Damjanich Utcai 
Óvoda a férőhelyszámot meghaladóan fogad gyermekeket, ami hasonlóan felveti a kérdést, 
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megyétől: -0,8 
Rákóczi Ferenc Utcai Óvoda 9,6 10,4 11,6 országostól: -2  

megyétől: +0,6  
Damjanich Utcai Óvoda 11,0 10,4 11,6 országostól: -0,6  

megyétől: -0,4 
Köztársaság Utcai Óvoda 10 10,4 11,6 országostól: -1,6  

megyétől: -1,5  
Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda 8,9 10,4 11,6 országostól: -2,7  

megyétől: -3,9  
Eperjesi Tagóvoda 6,5 10,4 11,6 országostól: -5,1  

megyétől: -0,9 
Kertvárosi Óvoda összes átlaga 9,5 10,4 11,6 országostól: -2,1  
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jut-e 2m2 egy gyermekre? Feltétlenül gondolni kell az eredetileg nem óvodának épült, vagy az 
óvodai ellátásra már nem megfelelő intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(Damjanich János Utcai Óvoda, Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda).  
 
Összességében a két óvoda tekintetében az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám a 
következőképpen alakul Szentesen: 
 

  Városi átlag Megyei átlag Országos átlag 
Egy pedagógusra jutó gyermekek száma 10,3fő 10,4 fő 11,6 fő 

A város óvodáiban tehát az egy pedagógusra jutó gyermekek száma átlagosan 10,3 fő. Ez 
alacsonyabb a megyei és az országos átlagnál is, azonban ennél a mutatószámnál figyelembe 
kell venni azt a tényt, hogy egy óvodai csoportban két óvónő dolgozik, az egyik délelőtt, a 
másik délután. Továbbá az is tény, hogy óvodai csoportonként csupán két óra az un. „átfedési 
idő”, ami azt jelenti, hogy mindkét óvónő a csoportban dolgozik. 

A népesség nyilvántartó 2008. 02. 14-ei korcsoportos demográfiai adatai szerint 2008-ban a 
3-5 éves óvodások száma 752 fő, 2009-ben 738 fő, 2010-ben 743 fő, 2011-ben pedig 738 fő. 
Az óvodásokat érintően a 6 éves korú gyermekek száma 2008-ban 259 fő, 2009-ben 255 fő, 
2010-ben 247 fő, 2011-ben 250 fő. Az iskoláskorú gyermekek egy része (jelenleg 115-120 
fő), továbbra is az óvodában marad, mivel állapotuk még nem éri el az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget. Ugyanakkor 2008. szeptemberétől valamennyi óvodai nevelésre 
vonatkozó igényt ki kell elégíteni.  
Továbbra is férőhelyet kell fenntartani az óvodáskorú SNI-s gyermekek számára.  
Fentiekből következően az óvodai férőhelyek száma csak kismértékben lesz csökkenthető. 
A közoktatásról szóló törvény biztosítja a szülőknek az óvoda szabad megválasztásának jogát. 
Ez a jog azt jelenti, hogy a szülő bármelyik általa megválasztott óvodát megkeresheti abból a 
célból, hogy gyermekét vegyék fel az adott óvodába. Ez a szülői jog nem jelenti azonban azt, 
hogy kérelmét a megkeresett nevelési intézmény teljesíteni köteles. A közoktatásról szóló 
törvény azért határozza meg azt a nevelési intézményt, amelyik a szülői kérelmet nem 
utasíthatja el.  
 
Ahhoz, hogy egyértelműen meg lehessen állapítani, hogy melyik az az óvoda, amelyik a 
szülői kérelmet nem utasíthatja el, a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzatnak 
meg kell határoznia, és közzé kell tennie az óvodák felvételi körzetét. 
Az elmúlt időszakban számos intézmény átalakításra került sor Szentesen is. 2007-ben a 
kiegészített közoktatásról szóló törvény 90. § (6) bekezdése értelmében az önkormányzatnak 
a körzethatárokat a tagintézményként működő óvodák esetében is meg kell határoznia, 
máskülönben az óvoda vezetőjének mérlegelésén múlik, hogy az egyes feladat-ellátási 
helyeken működő intézményegységekben lévő óvodai csoportokhoz melyik jelentkezőt 
"osztja be".  
 
A tagóvodák kötelező felvételi körzetének meghatározása a közeljövő fontos képviselő 
testületi döntése kell, hogy legyen. 
A körzet kijelölése a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai 
felvétele miatt is fontos.  
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A 2007-es évi statisztikai adatok szerint HH és a HHH gyerekek számát a következő táblázat 
mutatja: 
KÖZPONTI ÓVODA 

 
 

Intézmény neve 

Hátrányos helyzetű 
gyerekek száma (fő) 

Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek  száma (fő) 

 
 

Összes (fő) 
Klauzál Utcai Óvoda 21 3 24 

Apponyi téri Óvoda 32 6 38 

Bocskai Utcai Óvoda 4 0 4 

Vásárhelyi Utcai Óvoda 27 7 34 

Szent Anna Utcai Óvoda 17 3 20 

Kossuth Utcai Óvoda 20 5 25 

Farkas Antal Utcai Óvoda 27 5 32 
Összes:  148 29 177 

KERTVÁROSI ÓVODA 

 
 

Intézmény neve 

Hátrányos helyzetű gyerekek 
száma (fő) 

Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek száma 

(fő) 

 
 

Összes (fő) 

Rákóczi Ferenc Utcai Óvoda 59 18 77 
Damjanich Utcai Óvoda 11 1 12 
Köztársaság Utcai Óvoda 13 4 17 
Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda 13 0 13 
Eperjesi Tagóvoda 4 0 4 

Összes:  100 23 123 
 

Az egyes tagóvodákban az összes gyerek létszámához viszonyítva a hátrányos helyzetű és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek %-os aránya a következőképpen alakul: 

Intézmény neve Statisztikai gyerek 
létszám 

Összes gyerekből HH 
gyerek %-os aránya 

Összes gyerekből 
HHH gyerekek 

aránya 

HH és HHH 
gyerekek aránya 

Klauzál Utcai Óvoda 81 25,9 3,7 29,6 

Apponyi téri Óvoda 78 41,0 7,7 48,7 

Bocskai Utcai Óvoda 44 9,1 0 9,1 

Vásárhelyi Utcai Óvoda 44 61,4 15,9 77,3 

Szent Anna Utcai Óvoda 92 18,5 3,3 21,7 

Kossuth Utcai Óvoda 87 23 5,7 28,7 

Farkas Antal Utcai Óvoda 86 31,4 5,8 37,2 

Rákóczi Ferenc Utcai 
Óvoda 

164 36 11 47 

Damjanich Utcai Óvoda 44 25 2,3 27,3 

Köztársaság Utcai Óvoda 80 16,3 5 21,3 

Dr. Mátéffy Ferenc Utcai 
Óvoda 

80 16,3 0 16,3 

Eperjesi Tagóvoda 13 30,8 0 30,8 

Összes:  893 27,8  5,8  33,6  

 
Az adatok szerint a HH-s és HHH gyermekek aránya az összes gyermeklétszámhoz 
viszonyítottan a Központi Óvoda tagóvodáiban kirívóan magas (a Vásárhelyi Utcai 
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Tagóvodában, az Apponyi téri Tagóvodában és a Farkas Antal Utcai Tagóvodában), 
viszonylag egyenletes a Klauzál Utcai Tagóvodában, a Szent Anna Utcai Tagóvodában és a 
Kossuth Utcai Tagóvodában, legalacsonyabb a Bocskai Utcai Tagóvodában. 
A Kertvárosi Óvoda tagóvodái esetében a HH és HHH gyerekek aránya a Rákóczi Utcai 
Óvodában és az alacsony gyereklétszámhoz viszonyítottan az Eperjesi Tagóvodában a 
legnagyobb, a Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Tagóvodában a legalacsonyabb. 
Összességében a statisztikai összes gyereklétszámból 33,6 % a HH és HHH gyerekek aránya. 
Megjegyzendő azonban, hogy a HHH gyermekek nyilvántartása csak a szülők önkéntes 
nyilatkozata alapján lehetséges. Ebből következően az intézményekben a megsegítés és a 
kedvezmények nyújtása miatt is az ilyen irányú felderítési munkát - akár a gyermek és 
ifjúsági felelősök bevonása útján is fokozni kell. Az egyes tagóvodák közötti meglehetősen 
nagy eltérések a HH és a HHH gyermekek arányának tekintetében ugyancsak indokolják az 
egyes tagóvodák kötelező felvételi körzeteinek kijelölését és ezáltal a HH és HHH gyermekek 
arányának viszonylagos kiegyenlítődésére irányuló intézkedések megtételét. 
Szentesen nem önkormányzati fenntartású óvoda a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda intézménye, ahol 75 férőhelyen 36 gyermek nyert elhelyezést a 2007/2008-as 
tanévben. 
 
2.1. Infrastruktúra, tárgyi feltételek 

A Képviselő- testület a 2008. február 22-ei ülésén tárgyalta a közoktatási intézmények, ezek 
között is a tagóvodák infrastrukturális helyzetét, az intézményi épületek felújítása, 
korszerűsítésének lehetőségeit. A Központi Óvoda tagóvodái közül a Kossuth Utcai 
Tagóvoda, a Farkas Antal Utcai Tagóvoda és a Bocskai Utcai Tagóvoda helyzetelemzését 
szükségtelenné tette az a tény, hogy az épületek óvodai funkcióknak nem megfelelő alaprajzi 
kialakítása, elavult műszaki állapota olyan, hogy felújításuk és átalakításuk gazdaságtalan. 
Innen a gyerekek átirányításra kerülhetnek más, felújításra tervezett intézménybe. Ezen 
óvodák gyermeklétszámát tekintve ennek megfelelően más intézményekben összesen 217-220 
férőhelyet kell kialakítani.  
A Kertvárosi Óvoda tagóvodái közül a jelenlegi helyén található Damjanich János Tagóvoda 
jellemezhető az előzőekhez hasonlóan. E tagóvodát illetően 40-45 gyermek óvodai 
elhelyezéséről kell gondoskodni az új Damjanich Utcai Tagóvodában (ennek tervezése 
megtörtént). A felújításra került vagy pályázati úton felújításra tervezett Rákóczi Utcai 
Tagóvoda, illetve a Klauzál Utcai Tagóvoda (ebben tornaterem is kialakításra kerül) esetében 
az utóbbinak fogadnia kellene a Kossuth Utcai Tagóvoda, a Bocskai Utcai Tagóvoda 
óvodásait, mintegy 130-140 gyermeket. A második pályázati körben szereplő átalakításra, 
felújításra, felszerelés modernizálására szoruló Árpád Utcai Óvodába kerülhet áthelyezésre a 
Farkas Antal Utcai Tagóvoda 90-95 óvodás gyermeke. 
A Köztársaság Utcai Tagóvoda, az Apponyi téri Tagóvoda, a Vásárhelyi Úti Tagóvoda és a 
Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Tagóvoda a harmadik csoportba sorolható a felújításokat, 
átalakításokat, illetve a megszüntetést tekintve. Ezek közül a Dr. Mátéffy Ferenc Utcai 
Tagóvoda az elvégzett átalakítás, felújítás után a Köztársaság Utcai Tagóvodába 
költöztethető. A korszerűsítési elképzelések valamilyen módon a város valamennyi 
önkormányzati fenntartású tagóvodáját érintik. A fejlesztések azonban elsősorban a 
sikeresnek vélt pályázatokra alapoznak. A pályázati sikertelenségekre is gondolva az óvodai 
épületeket illetően B terv kidolgozását is szükségesnek tartjuk. Ugyanakkor az átalakításokat, 
fejlesztéseket az óvodák nyári zárása idején július-augusztus hónapokban lenne célszerű 
elvégezni. A nyári szünidő azonban nem valószínű, hogy elegendő lesz erre, ezért C terv 
kidolgozása is szükségesnek látszik abból a megfontolásból, hogy a munkálatok közben hol 
kerüljenek elhelyezésre az óvodás gyermekek. 
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A közoktatási intézmények kötelező eszközök és felszerelések listáján előírt – és az OKÉV 
által engedélyezetten 2008. augusztus 31-ig pótlandó – orvosi szobák, továbbra is hiányoznak 
a tagóvodákban, hasonló módon – egyéb más mellett – az általános, a mozgás- és 
készségfejlesztő játékok, felszerelések, elkülönítők, tornaterem. A Képviselő-testület döntése 
értelmében az intézmények fejlesztésére vonatkozó további intézkedések előtt meg kell várni 
a 2008/2009. nevelési év beiratkozási adatait. Ezek az adatok egyes feladatellátási helyek 
további fenntartását is befolyásolhatják.  
A Képviselő-testület a 2008. február 22-ei ülésén hagyta jóvá a Központi Óvoda és a 
Kertvárosi Óvoda Alapító Okiratainak módosítását, különös tekintettel SNI-s gyermekek 
besorolásának változására. Ez ebben az esetben egyrészt azt jelenti, hogy az intézmények 
rendelkeznek az SNI-s gyermekek ellátásának jogosultságával, másrészt viszont szükségszerű 
a költségvetésükben (és a további évek költségvetésében) biztosítani a finanszírozáshoz 
szükséges fedezetet, ami a különböző fogyatékossággal küzdő gyermekek fejlesztéséhez 
alkalmazandó szakemberek foglalkoztatást is lehetővé teszi.  

2.2. Az óvodák humán erőforrásai 
Az óvodák személyi feltételei a jogszabályi előírásokhoz és az ellátandó feladatokhoz 
igazodnak. Az intézményekben (ide értve az eperjesi tagóvodát is) 87 fő pedagógus álláshely 
és 60,5 fő nem pedagógus álláshely biztosított, részletezve a Központi Óvodában 46 fő 
pedagógus és 1 fő gyógypedagógus, 25 fő dajka és 8 fő egyéb foglalkoztatott, a Kertvárosi 
Óvodában (eperjesivel együtt) 40 fő óvodapedagógus, 20 fő dajka és 7,5 fő egyéb 
foglalkoztatott dolgozik a 2007/2008-as nevelési évben. 
Az óvodákban alkalmazottak közül 8 fő 2008-ban éri el a nyugdíjjogosultságot. Az 
óvodapedagógusok munkáját speciális végzettségű szakemberek is segítik, egyrészt a (két 
nevelős) modellt célzó konzorcium, másrészt az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
szakemberei.  
A jogszabályi előírások szerint óvodában fejlesztő pedagógus foglalkoztatására nincs 
lehetőség, de növekvő igény van irántuk. Ennek megfelelően javasolt a konzorcium által 
igényelt három fő gyógypedagógusi munkakör biztosítása, másrészt az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat szakembereinek további, folyamatos bevonása a fejlesztő tevékenységbe. Az 
óvodapedagógusok csoportban eltöltendő kötelező óraszáma heti 32 óra, amely más 
pedagógusok óraszámához viszonyítva magas óraszám. Az óvodákban a pedagógusok 
létszámát is az óvodai csoportok, a kötelező órák száma, a kötelező óraszámba beszámítható 
tevékenység, az óvodák nyitvatartási ideje alapján kell meghatározni oly módon, hogy a teljes 
nyitva tartás ideje alatt minden csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus, illetve SNI-s 
gyermekek adott csoportja esetén gyógypedagógus foglalkozzon, pedagógusonként napi egy-
egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti vezető óvónő, valamint a 
tagóvoda vezetői helyettesek részére órakedvezményeket és vezetői pótlékokat biztosít. Az 
órakedvezmények közel 4 óvodapedagógusi álláshelyet, a tagóvodai vezetői pótlékok pedig a 
járulékokkal együtt 377520,- Ft/hó plusz kiadás finanszírozását jelentik. Megjegyezzük, hogy 
a közoktatási törvény nem teszi kötelezővé sem az óvodavezetői-helyettes, sem pedig a 
tagóvoda-vezetői munkakör betöltését. 
 
3. Általános iskolai nevelés-oktatás 
Az általános iskolák vonatkozásában az elmúlt évek intézkedéseiben és a jelenlegi 
helyzetelemzésben is meghatározó szereppel bír a tanulók számának csökkenése. E sajnálatos 
tényező hatását a tanulólétszám alapú normatív finanszírozás is erősítette. A legutóbbi 
Intézkedési Terv időtartama alatt hozott intézkedések a közoktatás területén nagyrészt a 
tanulólétszám csökkenésével voltak összefüggésben. 
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Ez a kedvezőtlen tendencia a jelenlegi, kialakult intézményrendszer fenntarthatóságát 
veszélyezteti. A Képviselő-testület döntése szerint 2007. július 1-jétől jogutód nélkül 
megszűnt a Gróf Széchenyi István Általános Iskola. Jelenleg tehát 4 részben önállóan 
gazdálkodó iskola és egy tagiskola látja el az alapfokú nevelés-oktatás feladatait. Két nem 
önkormányzati fenntartású általános iskola is működik a városban: a Szent Erzsébet Általános 
Iskola és Óvoda, valamint a Kiss Bálint Református Általános Iskola (ezekben 824 általános 
iskolai tanuló teljesíti tankötelezettségét).  Ez utóbbiakkal együttműködési megállapodást 
kötött Szentes Város Önkormányzata a kötelező felvétel biztosítása érdekében.  
Az önkormányzati fenntartású általános iskolák helyzetelemzését az alábbi mutatók 
szemléltetik: 

- tanulólétszám, osztályok száma 2004-2007 között a statisztikai adatok 
alapján 

- férőhely kihasználtság 
- pedagógus / tanuló arány 
- várható tanulólétszám alakulása 2014-ig 
 

Az iskolás gyermeklétszámok 2004-2007. közötti alakulását az október 01-i statisztikai adatok 
alapján a következő táblázat mutatja:   
 

Intézmény neve 2004 2005 2006 2007 
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Gróf Széchenyi Általános Iskola 6 72 6 67 6 62 0 0 

Klauzál Gábor Általános Iskola 18 423 17 401 16 376 14 354 

Petőfi Sándor Általános Iskola 15 355 14 336 14 320 14 321 

Deák Ferenc Általános Iskola 16 349 16 342 14 311 14 304 

Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 8 188 8 178 8 171 8 166 

Koszta József Általános Iskola 24 606 24 582 24 571 25 595 

Derekegyházi Tagiskola 0 0 0 0 0 0 2 35 

Összesen:  87 1993 85 1906 82 1811 77 1775 

 
A fenti adatok azt mutatják, hogy 2004 óta Szentesen 87 osztályról 75 osztályra (a 
derekegyházi 2 osztályt nem számítva) csökkent az osztályok száma, a szentesi általános 
iskolás gyerekek száma pedig az önkormányzati fenntartású iskolákban (a derekegyházi 35 
alsó tagozatos tanulót nem számítva) 218 fővel csökkent. Ez összességében 12 osztálynyi 
tanuló kiesését jelenti a rendszerből. Az egyes iskolák gyereklétszám adatait összehasonlítva 
megállapíthatjuk, hogy a Gróf Széchenyi Iskola létszáma oly annyira lecsökkent, hogy azt 
meg kellett szüntetni. A Petőfi Sándor Általános Iskola, a Damjanich János Általános Iskola 
és a Deák Ferenc Általános Iskola 10-13 % körüli csökkenése folyamatosnak tekinthető, a 
Klauzál Gábor Általános Iskola gyermek létszám csökkenése szignifikánsan csökken (16 %), 
a Koszta József Általános Iskola a statisztikai adatokat figyelembe véve szinte teljes férőhely 
kihasználtságot mutat az elmúlt 4 év tekintetében.  Az alapító okiratok módosítása 
következtében az iskolák befogadóképessége és a tanulói létszám %-os aránya megfelelően 
alakult. 
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Férőhelyek kihasználtsága az iskolákban 2004-2007. közötti időszakban október 01-i 
statisztikai adatok alapján: 
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Gróf Széchenyi Általános Iskola 200 72 36,0% 2004 
Klauzál Gábor Általános Iskola 600 423 70,5% 2004 
Petőfi Sándor Általános Iskola 398 355 89,2% 2004 
Deák Ferenc Általános Iskola 350 349 99,7% 2004 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 280 188 67,1% 2004 
Koszta József Általános Iskola 643 606 92,2% 2004 
Összesen: 2471 1993 80,7% 2004 
Gróf Széchenyi Általános Iskola 200 67 33,5% 2005 
Klauzál Gábor Általános Iskola 600 401 66,8% 2005 
Petőfi Sándor Általános Iskola 398 336 84,4% 2005 
Deák Ferenc Általános Iskola 350 342 97,7% 2005 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 280 178 63,6% 2005 
Koszta József Általános Iskola 643 582 90,5% 2005 
Összesen: 2471 1906 77,1% 2005 
Gróf Széchenyi Általános Iskola 200 62 31% 2006 
Klauzál Gábor Általános Iskola 600 376 62,7% 2006 
Petőfi Sándor Általános Iskola 398 320 80,4% 2006 
Deák Ferenc Általános Iskola 350 311 88,9% 2006 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 280 171 61,1% 2006 
Koszta József Általános Iskola 643 571 88,8% 2006 
Összesen: 2471 1811 73,3% 2006 
Klauzál Gábor Általános Iskola 410* 354 86,3% 2007 
Petőfi Sándor Általános Iskola 360* 321 89,2% 2007 
Deák Ferenc Általános Iskola 350* 304 86,9% 2007 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 180* 166 92,2% 2007 
Koszta József Általános Iskola 643 595 92,5% 2007 
Derekegyházi Tagiskola 50 35 70,0% 2007 
Összesen: 1993 1775 89,1% 2007 

 
* az alapító okiratot Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 192/2007. (VIII.22) Kt. határozatával módosította. 
 
Az adatok alapján megállapítható, hogy 2007. június 30-ig a gyereklétszám csökkenés, és az 
alapító okiratban megállapított maximális befogadóképesség nem állt összhangban. Szükséges 
megállapítani az általános iskolák és az óvodák tényleges férőhelyszámát, és az intézmények 
kihasználtságának megállapításához figyelembe kell venni a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletet. 
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Az 1 pedagógusra jutó gyermeklétszám alakulása az iskolákban 2004-2007. október 01. 
statisztikai adatok alapján: 
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Gróf Széchenyi Általános Iskola 72 14 5,1 2004 
Klauzál Gábor Általános Iskola 423 45,5 9,3 2004 
Petőfi Sándor Általános Iskola 355 27 13,1 2004 
Deák Ferenc Általános Iskola 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 537 51 10,5 2004 
Koszta József Általános Iskola 606 52,5 11,5 2004 
Összesen: 1993 190 10,5 2004 
Gróf Széchenyi Általános Iskola 67 13 5,1 2005 
Klauzál Gábor Általános Iskola 401 38 10,5 2005 
Petőfi Sándor Általános Iskola 336 26,5 12,7 2005 
Deák Ferenc Általános Iskola 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 520 49 10,6 2005 
Koszta József Általános Iskola 582 51,5 11,3 2005 
Összesen: 1906 178 10,7 2005 
Gróf Széchenyi Általános Iskola 62 13 4,8 2006 
Klauzál Gábor Általános Iskola 376 35 10,7 2006 
Petőfi Sándor Általános Iskola 320 25,5 12,5 2006 
Deák Ferenc Általános Iskola 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 482 47 10,3 2006 
Koszta József Általános Iskola 571 51 11,2 2006 
Összesen: 1811 171,5 10,6 2006 
Klauzál Gábor Általános Iskola 354 32,5 10,9 2007 
Petőfi Sándor Általános Iskola 321 30,5 10,5 2007 
Deák Ferenc Általános Iskola 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 470 48 9,8 2007 
Koszta József Általános Iskola 595 52,5 11,3 2007 
Derekegyházi Tagiskola 35 6 5,8 2007 
Összesen: 1775 169,5 10,5 2007 
Városi átlag *     10,5 2007 
Megyei átlag *     14,7 2007 
Országos átlag *     14,6 2007 

* a 2007/2008as tanévre vonatkozó statisztikai adatok alapján 

Az egy pedagógusra jutó tanulólétszám nem éri el egyik intézményben sem a megyei, illetve 
az országos átlagot. A 2007/2008-as tanévben a legalacsonyabb átlag az egy pedagógusra jutó 
tanulók számát illetően a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája 
esetében mutatkozik. A tényadatok arra utalnak, hogy az általános iskolákban további 
pedagógus létszámleépítés válik szükségessé. 2008-ban 5 fő (5 fő az általános iskolában) éri 
el a nyugdíjba lépéshez szükséges korhatárt. 
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Tanulói átlaglétszám alakulása 2004-2007. közötti statisztikai adatok alapján: 
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Gróf Széchenyi Általános Iskola 10,3 13,7 12 2004 
Klauzál Gábor Általános Iskola 24,9 22,6 23,5 2004 
Petőfi Sándor Általános Iskola 25,6 22,0 23,7 2004 
Deák Ferenc Általános Iskola 21,5 22,1 21,8 2004 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 21,7 25,2 23,5 2004 
Koszta József Általános Iskola 24,2 26,2 25,2 2004 
Összesen: 22,8 23 22,9 2004 
Gróf Széchenyi Általános Iskola 10,0 12,3 11,2 2005 
Klauzál Gábor Általános Iskola 23,1 23,9 23,6 2005 
Petőfi Sándor Általános Iskola 25,0 23,3 24,0 2005 
Deák Ferenc Általános Iskola 20,9 21,9 21,4 2005 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 19,2 25,2 22,2 2005 
Koszta József Általános Iskola 22,1 26,4 24,2 2005 
Összesen: 21,3 23,4 12,9 2005 
Gróf Széchenyi Általános Iskola 9,7 11,0 10,3 2006 
Klauzál Gábor Általános Iskola 22,1 24,5 23.5 2006 
Petőfi Sándor Általános Iskola 22,4 23,3 22,9 2006 
Deák Ferenc Általános Iskola 21,4 23,0 22,2 2006 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 19,0 23,7 21,4 2006 
Koszta József Általános Iskola 21,7 25,9 23,8 2006 
Összesen: 20,7 23,4 22,1 2006 
Klauzál Gábor Általános Iskola 23,0 27,0 25,3 2007 
Petőfi Sándor Általános Iskola 21,9 24,0 22,9 2007 
Deák Ferenc Általános Iskola 22,0 21,5 21,7 2007 
Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 18,2 23,2 20,7 2007 
Koszta József Általános Iskola+Derekegyházi Tagiskola 22,1 24,5 23,3 2007 
Összesen: 21,7 24,2 23,1 2007 

Városi átlag * 21,7 24,2 23,1 2007 
Megyei átlag * 18,8 19,7 19 2007 
Országos átlag * 20,7 21,6 21,1 2007 
* a 2007/2008-as tanévre vonatkozó statisztikai adatok alapján    

 

 

 

 

 



 
16 

 
 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma az egyes általános iskolákban a 
2004-2007. közötti statisztikai mutatók szerint: 
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Gróf Széchenyi Általános Iskola 72 68 0 68 94,4 2004 
Klauzál Gábor Általános Iskola 423 133 0 133 31,4 2004 
Petőfi Sándor Általános Iskola 355 166 0 166 46,8 2004 
Deák Ferenc Általános Iskola 349 118 0 118 33,8 2004 
Damjanich János Általános Iskola 
(Tagintézmény) 188 81 0 81 43,1 2004 
Koszta József Általános Iskola 606 84 0 84 13,9 2004 
Összesen: 1993 650 0 650 32,6 2004 
Gróf Széchenyi Általános Iskola 67 67 0 67 100,0 2005 
Klauzál Gábor Általános Iskola 401 149 0 149 37,2 2005 
Petőfi Sándor Általános Iskola 336 122 0 122 36,3 2005 
Deák Ferenc Általános Iskola 342 116 0 116 33,9 2005 
Damjanich János Általános Iskola 
(Tagintézmény) 178 erre vonatkozólag nincs adat 2005 
Koszta József Általános Iskola 582 85 0 85 14,6 2005 
Összesen: 1906 539 0 539 28,3 2005 
Gróf Széchenyi Általános Iskola 62 58 0 58 93,5 2006 
Klauzál Gábor Általános Iskola 376 140 0 140 37,2 2006 
Petőfi Sándor Általános Iskola 320 107 0 107 33,4 2006 
Deák Ferenc Általános Iskola 311 104 0 104 33,4 2006 
Damjanich János Általános Iskola 
(Tagintézmény) 171 67 0 67 39,2 2006 
Koszta József Általános Iskola 571 109 2 111 19,4 2006 
Összesen: 1811 585 2 587 32,4 2006 
Klauzál Gábor Általános Iskola 354 146 38 184 52,0 2007 
Petőfi Sándor Általános Iskola 321 143 33 176 54,8 2007 
Deák Ferenc Általános Iskola 304 101 29 130 42,8 2007 
Damjanich János Általános Iskola 
(Tagintézmény) 166 61 18 79 47,6 2007 
Koszta József Általános Iskola + 
Derekegyházi Tagiskola 630 107 11 118 18,7 2007 
Összesen: 1775 558 129 687 38,7 2007 

 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű tanulók nevelését-oktatását 
illetően 2004-2007. közötti időszakban a Koszta József Általános Iskolába jóval kevesebb 
ilyen tanuló volt/van, mint a többi önkormányzati fenntartású általános iskolában. A Petőfi 
Sándor Általános Iskolában és a Klauzál Gábor Általános Iskolákban ilyen tekintetben nagy 
mértékben megemelkedett arány többek között annak az eredménye, hogy a jogutód nélkül 
megszűnt Gróf Széchenyi Általános Iskola volt tanulói közül a legtöbben ebbe a két iskolába 
iratkoztak be, illetve iratkoztak át. Az arányok kiegyenlítése indokolja az iskolai körzetek 
újragondolását, elsősorban a Koszta József Általános Iskola irányába. 
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Sajátos nevelési igényű tanulók (integrált) nevelése-oktatása az egyes önkormányzati 
fenntartású általános iskolákban a 2007. október 01-ei statisztikai adatok alapján: 

Intézmény neve SNI-s tanulók száma (fő) Ellátottság 

Klauzál Gábor Általános Iskola 12 Konzorcium+EPSZ* 
Petőfi Sándor Általános Iskola 10 EPSZ 

Deák Ferenc Általános Iskola 19 Konzorcium+EPSZ* 

Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) 2 Konzorcium+EPSZ* 
Koszta József Általános Iskola+Derekegyházi Tagiskola 22 EPSZ 

Összesen: 65 Konzorcium+EPSZ* 
* Egységes Pedagógiai Szakszolgálat     

A HH és HHH tanulók magas száma mindenképpen igényelné az iskolákban fejlesztő 
pedagógusok foglalkoztatását, illetve az integrációs, képesség-fejlesztés programokba való 
bekapcsolódást, amelynek legfőbb célja a szociális helyzetükből és fejlettségükből hátrányban 
lévő tanulók hátrányainak ellensúlyozása az oktatási miniszter által kiadott oktatási program 
alkalmazásával. 
Az adott csoportban, osztályokban a többi tanulóval együtt tanuló hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, nem haladhatja meg a jogszabályban 
meghatározott mértéket. E tekintetben érdemes az arányokat megvizsgálni és amennyiben 
szükséges a döntéseket meghozni az úgynevezett „sima” osztályok, illetve az emelt szintű 
oktatásban résztvevő osztályok tanulóinak összetételére vonatkozóan. 
A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításai lehetőséget nyújtanak a sajátos 
nevelési igényű tanulók esetében a viselkedés és a megismerés fejlődésének organikus, vagy 
nem organikus okokra visszavezethető, hátrányaival küzdő gyermekek integrált oktatására, 
fejlesztésre. Ehhez azonban rendelkezniük kell az iskoláknak a személyi (gyógypedagógus), 
tárgyi feltételekkel, együttműködési megállapodást kell kötniük a segítségnyújtás módjairól 
az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal, illetve kapcsolatban, együttműködésben kell állniuk 
utazó gyógypedagógusokat biztosító intézményekkel. Ilyen tekintetben fontos, hogy az 
ezeknek a céloknak, feladatoknak megvalósítását szolgáló normatívák az intézmények 
költségvetésében rendelkezésre álljanak. Ha az általános iskolák integráltan nevelik-oktatják 
az SNI-s tanulókat, akkor ebben az esetben a személyi feltételek biztosítása céljából a jövő évi 
beiskolázási tervek jóváhagyásánál ezt mindenképpen figyelembe kell venni.  
 
Iskolaotthonos, napközis, tanulószobai ellátásban részesülő tanulók száma a 2007. október 01-
ei statisztika adatok alapján: 

In
té

zm
én

y 
ne

ve
 

Is
ko

la
ot

th
on

os
 

ne
ve

lé
sb

en
-o

kt
at

ás
ba

n 
ré

sz
tv

ev
ő 

ta
nu

ló
k 

sz
ám

a/
cs

op
or

t (
fő

) 

N
ap

kö
zi

s t
an

ul
ó 

sz
ám

a/
cs

op
or

t (
fő

) 

T
an

ul
ós

zo
bá

s t
an

ul
ók

 
sz

ám
a/

cs
op

or
t (

fő
) 

Ö
ss

ze
s 

Klauzál Gábor Általános Iskola 0 197/10 0 197/10 

Petőfi Sándor Általános Iskola 0 196/8 0 196/8 

Deák Ferenc Általános Iskola  és Damjanich János Tagiskola 148/7 55/3 98/8 301/18 

Koszta József Általános Iskola+Derekegyházi Tagiskola 0 361/20 0 361/20 

Összesen: 148/7 809/41 98/8 1055/56 
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Az önkormányzat biztosítja a szülői igényeknek megfelelően az általános iskolákban a 
napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokat. Az önkormányzati iskolákba járó összes 
tanulói létszámot figyelembe véve a napközit, tanulószobát és az iskolaotthonos nevelést-
oktatást igénylő tanulók aránya 59,4 %. A napközis tanulókat foglalkoztató csoportok 
átlaglétszáma 18,8 fő. Ez alatta marad mind az 1-4. évfolyamok, mind az 5-8. évfolyamok 
átlaglétszámának. Ha teljes napközis létszámból nem számítjuk az iskolaotthonos nevelés-
oktatásba járó gyermekek létszámát, akkor az egy napközis csoportra jutó tanulók 
átlaglétszáma 18,48 fő. Ebből következően a napközis csoportok száma magasnak mondható, 
fenntartásukat indokoltnak látszik ellenőrizni. A Közoktatási törvény 53. § (4) bekezdése 
lehetőséget ad arra is, hogy a napközis, illetve a tanulószobai foglalkozás – egy iskolába – 
több iskola tanulói részére is megszervezhető. 
3.1. Országos kompetenciamérések tapasztalata 
Országos kompetenciamérés keretében 2007. május 30-án ötödik alkalommal mérték fel a 
közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. évfolyamos csoportjának teljes 
körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A felmérés célja nem az 
adott év tananyagának számonkérése, hanem annak vizsgálata, hogy a diákok az adott 
évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből 
vett feladatok megoldása során. 
A felmérést az iskolák minden 6. , 8. évfolyamos tanulója megírta. A felmérés eredményei 
közül az előterjesztés elkészítésének időpontjáig a 8. osztályos tanulók eredményei érkeztek 
meg. 
A matematikai eszköztudás területén az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű 
szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás 
kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és 
műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események 
statisztikai jellemzői és valószínűsége).  

Az alábbi táblázat a város általános iskoláinak fenti két területén elért mérési eredményeit 
mutatja: 
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Klauzál Gábor Általános Iskola 491 469 485 513 438 
Petőfi Sándor Általános Iskola 491 469 485 513 468 

491 469 485 513 Deák Ferenc Általános Iskola + Damjanich János 
Tagiskola 491 469 485 513 466 

491 469 485 513 
Koszta József Általános Iskola + Derekegyházi Tagiskola 491 469 485 513 527 
Kiss Bálint Református Általános Iskola 491 469 485 513 482 
Szent Erzsébet Általános Iskola 491 469 485 513 515 
Összesen: 
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at
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491 469 485 513 483 

A matematika kompetenciamérés területén a legjobb átlaggal a Koszta József Általános Iskola 
tanulói teljesítettek. Ez az iskola és az egyházi fenntartású Szent Erzsébet Általános Iskola és 
Óvoda a teljesítményével minden más átlagot meghaladó eredménnyel végeztek. Az 
önkormányzati fenntartású három másik általános iskola valamennyi más átlag és a városi 
átlag alatt végeztek. Az e területen elért eredmények feltétlenül képet adnak egy-egy 
önkormányzati iskola szakmai munkájáról is, de összefüggésbe hozhatók azzal a ténnyel is, 
hogy ezekben az iskolákban a legnagyobb HH és a HHH tanulók száma. 
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A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, 
magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések 
jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok 
felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól 
minden évben.  
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Klauzál Gábor Általános Iskola 497 468 493 522 446 
Petőfi Sándor Általános Iskola 497 468 493 522 480 

497 468 493 522 
Deák Ferenc Általános Iskola + Damjanich János Tagiskola 497 468 493 522 467 

497 468 493 522 
Koszta József Általános Iskola + Derekegyházi Tagiskola 497 468 493 522 509 
Kiss Bálint Református Általános Iskola 497 468 493 522 492 
Szent Erzsébet Általános Iskola 497 468 493 522 544 
Összesen: 
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497 468 493 522 490 
 
Két iskola teljesítette túl az országos átlagot, ugyanez a kettő a városok átlagát, egy pedig a 
szentesi intézményi átlagot. Az önkormányzati iskolák közül a Deák Ferenc Általános Iskola 
és Damjanich János Tagiskolája az országos átlagtól 30 ponttal, a városok átlagától 26 
ponttal, a Petőfi Sándor Általános Iskola ugyanezektől 17 és 13 ponttal, míg a Klauzál Gábor 
Általános Iskola 51, illetve 47 ponttal marad el. A jövőre vonatkozóan a mérésekkel 
kapcsolatban vizsgálni kell, hogy a különböző iskolákban miért eltérők az eredmények. Ebből 
a szempontból nem lehet egységesen szemlélni az iskolákat, fel kell tárni az egyes 
intézmények különbözőségeit. Elemezni szükséges az elért eredmények háttérokait, és ebből 
kell következtetéseket levonni. A jövőben a mérések eredményeit a bemeneti mérésekhez 
viszonyítva kell kiértékelni. 
 
3.2. Tanulólétszámok várható alakulása 

Szentes Város Önkormányzata a 2007/2008. tanévben négy általános iskolában, amelyből 
három közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetett általános iskolában, 76 
osztályban, 1775 diák tankötelezettségét biztosítja. 
Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a népességnyilvántartó adataira is építve, 
a beiratkozó gyermekek becsült létszámára is alapozva, valamint a kimenő 8. osztályosokra is 
tekintettel a következő létszámokra lehet számítani a 2008-2014. években. 
A számítások azt feltételezik, hogy a megjelölt időszakban 210 fő lesz a belépő első osztályos 
tanulók száma az önkormányzati fenntartású iskolákban (mert egyházi iskolákba is 
iratkoznak), illetve figyelembevételre kerül az általános iskolát befejező 8. osztályos diákok 
létszáma. 
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Várható tanulói létszámok az önkormányzati általános iskolákban a 2008-2014. években: 
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2007/2008. Tanév 1775 178 252 0  
2008/2009. Tanév 1733 210 270 -42 
2009/2010. Tanév 1676 210 224 -60 
2010/2011. Tanév 1659 210 246 -14 
2011/2012. Tanév 1623 210 207 -36 
2012/2013. Tanév 1634 210 202 +3 
2013/2014. Tanév 1647 210 196 +8 

Csökkenés mértéke 2008-2014. Tanévig       141 
 
Összességében tehát a 2013/2014. tanévre 22 fős átlaglétszámmal számolva a 2007/2008-as 
tanévhez viszonyítva 6 osztállyal, tehát 141 fővel kevesebb tanulóra lehet számítani. 
 
3.3. Infrastrukturális feltételek 

A gyermeklétszám folyamatos csökkenése miatt a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően 
2007. július 1-jétől jogutód nélkül megszűnt a Gróf Széchenyi István Általános Iskola. A 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának előterjesztését 2008. február 22-én 
tárgyalta a Képviselő-testület többek között az általános iskolák infrastrukturális 
felzárkóztatását illetően. A felújítandó intézmények a pályázati lehetőségek szerint lettek 
csoportosítva.  
Első csoportba kerültek besorolásra azok az általános iskolák, amelyek előzetes szakma 
felmérése megtörtént, átalakításuk, felújításuk, technikai ellátottságuk, felszerelésük 
modernizálására vonatkozó tervek elkészültek, rövidtávú felzárkóztatásuk pályázati forrás és 
önrész felhasználásával megcélzott. Ilyen a Koszta József Általános Iskola és a Klauzál Gábor 
Általános Iskola.  
A második csoportba kerültek besorolásra a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Deák Ferenc 
Általános Iskolák.  
Harmadik csoportba került besorolásra a Damjanich János Tagiskola.  
Az első és a második csoportba sorolt intézmények felzárkóztatása a remélt pályázati forrás 
felhasználásával a 2009-2010-es, illetve a 2011-2012-es években valósulhat meg. 
A harmadik csoportba sorolt Damjanich János Tagiskola esetében alapvető probléma 
azonban, hogy az épületegyüttes épületei sem egyenként, sem együttesen nem elégítik ki 
azokat a szakmai elvárásokat, amelyek az előírt követelményszintnek megfelelnének. A 
Damjanich János Tagiskola fejlesztése a jelenlegi és jövőbeni tanulólétszámhoz viszonyítva 
aránytalanul magas teherrel járna. 
Az általános iskolák tervezett felújítása, átalakítása részben sikeres pályázatoktól függ. 
Sikertelen pályázatok esetén is véleményünk szerint tervezni kell az elkövetkezendő 
esztendők költségvetésében a közoktatási intézmények rekonstrukciójára, állapotuk javítására. 
Mind e mellett elkerülhetetlen a közoktatási intézményeknek a 11/1994. (VI.29.) MKM 
rendelet mellékeltében rögzített kötelező eszköz- és felszerelések jegyzékében szereplő 
előírás szerint szükséges funkciójú és méretű helyiségekről való gondoskodás is (orvosi 
szoba, könyvtárszoba, szaktantermek). Az állapot felmérésben jelenleg nem szerepelnek: a 
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Terney Béla Kollégium, és a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola. A felméréseket ezekre 
az intézményekre is ki kell terjeszteni.  
 
4. Az önkormányzat önként vállat feladatai 

4.1. Kollégium 

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a Terney Béla Kollégium. Fenntartásáról, 
működtetéséről nem kötelező feladatként gondoskodik Szentes Város Önkormányzata. Az 
intézmény 2007. július 1-jétől jogutód intézményként a középiskolás és az általános iskolás 
diákok számára biztosítja a kollégiumi ellátást. A fenti időpontig csak középiskolai tanulókat 
fogadó intézmény életébe az általános iskolai tanulók jól beilleszkedtek.  
A jelenlegi kihasználtsági adatok (83-84%) szerint nem indokolt a 14 fős pedagóguslétszám 
foglalkoztatása, a feladatot 12 fő nevelőtanárral is el lehet látni. Az általános iskolások 
megsegítésére foglalkoztatott gyermekfelügyelő munkája továbbra is indokolt. A 
lecsökkentett pedagóguslétszámhoz kell igazítani a technikai dolgozók létszámát is. 
A kollégium szállástevékenységet is végez. Ez egyrészt bevételt eredményez, másrészt 
idegenforgalmi igényeket is kielégít. A tevékenység azonban csak addig folytatható, amíg a 
kapacitás kihasználtság ezt lehetővé teszi, és önkormányzati támogatási igénnyel nem jár. A 
Terney Béla Kollégium fenntartása továbbra is indokolt, felújítását tervezni szükséges. 
 

4.2. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

A többcélú társulás keretében városi és kistérségi szinten a 2007. évben közel 900 gyermek, 
tanuló nevelési tanácsadását, logopédiai ellátását, szűrését, iskolaérettségi vizsgálatát 
végezték el az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei. A személyi állomány 2 fő 
utazó gyógypedagógussal történő bővítésének helyességét igazolják a tapasztalatok. Az 
intézmény összességében 29 telephelyen végzi a fent jelzett szakszolgálati feladatokat, de 
Szentesen a gyógytestnevelést is ellátja. Feladatainak bővítése a későbbiekben aktuálissá 
válhat: a korai fejlesztés, illetve a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás területén.  
A fejlesztésekre szoruló gyerekek, tanulók létszámának folyamatos növekedése az intézmény 
folyamatos, további, hosszútávú működtetését indokolja. 
 
4.3. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 

A zene- és a táncművészetek oktatását az önkormányzat a Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Iskola működtetésével biztosítja. Az alapfokú művészetoktatás finanszírozásának arányai az 
utóbbi esztendőkben változásokon mentek keresztül. Az állami normatíva egyre kevesebb 
részt fedez, míg a fenntartásban (elsősorban az önkormányzatra), a szülőkre, tanulókra egyre 
nagyobb hányad hárul a működtetést illetően.  
Az intézmény a közoktatási törvény rendelkezései alapján, illetve a 21/200 (X.15.) ÖR szerint 
állapítja meg  a térítési, illetve tandíjakat. 
A kedvezőtlen demográfiai folyamatok ebben az intézményben is jelentkeznek. A 
gyereklétszám folyamatos csökkenése, (2004-ben 740 fő, 2005-ben 623 fő, 2006-ban 616 fő, 
2007-ben 445 fő) elsősorban a Petőfi Sándor Általános Iskolával együttműködésnek a 
szigorodó törvényi feltételek által történt megszüntetésére (kb. 150 fő), illetve a társastánc 
tagozat megszüntetésére (kb. 50 fő) vezethető vissza. 
Az intézmény a 2007. évi minősítési eljárás során kiváló minősítést kapott. A művészeti 
iskola a művészetek oktatásán kívül a hangversenyek szervezésére is felhatalmazást kapott. 
2008. július 1-jétől többcélú intézményként folytatja tevékenységét. 
Fenntartása indokolt, mert az intézmény nemcsak oktatási, hanem kulturális központja is a 
városnak. Az épület felújítását javasoljuk szerepeltetni a tervek között. 
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4.4. Ingyenes étkeztetés és ingyenes tankönyvellátás 
Az önkormányzati fenntartású óvodákban a jelenlegi adatok szerint az ingyenesen étkező 
óvodások száma 268 fő, ugyanez a mutató az általános iskolák esetében 305 fő. Az általános 
iskolákban összesen 939 tanuló részesül ingyenes tankönyvellátásban. 

5. Közoktatási rendszer finanszírozása 
A közoktatás, mint alapvető önkormányzati feladat finanszírozásában három nagy 
államháztartási forrás vesz részt: 

- a központi költségvetés, 
- az önkormányzati támogatások, 
- munkaerő-piaci képzési alap része. 

A központi költségvetési támogatások jogcímeire, fajlagos összegére az önkormányzatnak 
ráhatása nincs, az igénybe vehető források elosztásában pedig mozgástere leszűkült, mivel jó 
esetben a feladatellátás 50-60 %-át fedezi az állami támogatás. 

Lényeges és meghatározó, hogy ezek a támogatások nem intézményt, hanem feladatot 
finanszíroznak, így az önkormányzat lehetőségei elsősorban a létszámokhoz igazodó, a 
kihasználtsági mutatóknak jobban megfelelő, a feladatszervezés, intézményszerkezet 
folyamatos felülvizsgálat eredményeként végrehajtott intézkedésekben van. 
 
A közoktatás finanszírozásában az európai uniós csatlakozással nőttek az unió támogatásainak 
igénybevételével kapcsolatos lehetőségek. 
A HEFOP /Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program/, ROP /Regionális Operatív 
Program/ oktatási célú célkitűzések megvalósítását szolgálják. Ezen támogatások között a 
hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, az egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése, az oktatási és képzési 
infrastruktúra fejlesztése kiemelt jelentőségű. 
A közoktatási feladatokat ellátó intézmények tevékenysége nem lehet saját bevétel orientált, a 
feladat jellege egyáltalán nem vagy csak kismértékben teszi lehetővé a működéssel 
kapcsolatos bevételek beszedését. 
Intézményi működési bevétel ezen a területen leginkább a Képviselő-testület által 
meghatározott mértékű térítési díjakból, felesleges eszközhasznosításból, bérleti díjakból 
realizálható. 
Az önkormányzat az éves költségvetésben határozza meg az intézmények kiadási szintjét, 
valamint a bevételi előirányzatait, mivel a költségvetésnek biztosítania kell a szakmai 
jogszabályokban meghatározott feladatellátás feltételeit, és az önkormányzati támogatás 
mértékét. 
A feladat akkor tekinthető ellátottnak, ha az intézmények rendelkezésére áll a kötelező 
minimális órakeret teljesítéséhez a pénzügyi fedezet és biztosítani tudják az ellátottak részére 
azokat a szolgáltatásokat, amelyek igénybe vételére ingyenesen jogosultak. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mint más ágazatokban, úgy a közoktatás 
finanszírozásában is megnőtt az önkormányzati saját forrásokból történő nagyobb részarányú 
támogatás szükségessége. 

Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás anyagi lehetőségeinek korlátozott volta a 
gazdálkodás hatékonyságának, a feladat ellátás racionalizálásának kényszerét mindinkább 
előtérbe helyezi. 

A közoktatásra fordított kiadásokat az évek viszonylatában vizsgálva megállapítható, hogy a 
kialakított finanszírozási elvrendszer a költséghatékonyságot jól szolgálja. Visszatükröződik 
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és az adatokból kitűnik az, hogy amennyiben új feladatellátás kerül jóváhagyásra akkor a 
kiadások növekednek (2006. évben teljesedett ki a Pedagógiai Szakszolgálat), az ellátotti 
létszámcsökkenés miatti intézmény megszüntetés, feladat átrendezés hatására pedig a 
ráfordítások csökkennek (2007-2008. év). Mivel az önkormányzat csak a saját forrásait, 
illetve a kiadásait tudja befolyásolni így a finanszírozásban a mozgástér nagyon behatárolt. A 
közoktatásra fordított kiadásokon belül a legnagyobb részarányt képviselő személyi juttatások 
és járulékok (2. sz. melléklet) csökkentése viszont a foglalkoztatott pedagógus létszám 
függvénye, így lehetőségként csak a gyermek létszámok alakulásával összefüggésben a 
tanulócsoportok száma, a feltöltöttség, az intézményi kapacitás kihasználtság a lényegi 
meghatározója a finanszírozási kérdések alakulásának. 
 

Az önkormányzat közoktatási kiadásainak alakulása 
 

 2005. évi 2006. évi 2007. évi 2008. évi 
 Eredeti előirányzat 
 1 487 977 eFt 1 560 759 eFt 1 546 769 eFt 1 527 749 eFt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A költségvetés készítés során minden évben elsődleges szempont a működőképesség 
megőrzése, a feladatellátáshoz szükséges alapvetően indokolt kiadási szint meghatározása és 
ennek teljesítéséhez a források biztosítása. 
A finanszírozási rendszer sajátosságai következtében a két alapvető feladatmutató a tanuló- 
létszám és a tanulócsoportok számának változása, ami a költségvetési bevételek és kiadások 
meghatározója.  
Az állam és az önkormányzat viszonylatában a tényleges ellátotti létszám /tanuló, óvodás stb./ 
az alapvető feladatmutató, mivel a normatívák létszámalapúak. Az önkormányzat és 
intézményei kapcsolatában viszont a csoportok száma a meghatározó. Az óvodai és általános 
iskolai nevelés, oktatás, az óvodai csoportok, az osztályok az alapvető szervezeti egységek, 
amelyek számából közvetlenül determináló intézményi mutatók, azaz a kötelezően 
biztosítandó órakereteken alapuló tantárgyfelosztásban szereplő óraszám és pedagógus 
létszám szükséglet. 
Ezért kiemelt jelentőségű a Képviselő-testület azon döntése, mely a beiratkozási adatok 
ismeretében az indítható osztályok, csoportok meghatározására irányul. 

Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kísérte a tanulói, óvodai létszámok alakulását és 
meghozta azokat a döntéseket, melyek végrehajtásának eredménye a finanszírozásban, a 
költséghatékonyság mutatóiban megmutatkoznak. 
Az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám költséghatékonysági mutatón túl a finanszírozás 
fontos mutatója a fajlagos kiadások, vagyis az egy tanulóra jutó kiadások alakulása is. 
A feladat-ellátási felelősség az önkormányzati és közoktatási törvényben meghatározott 
formája finanszírozási szempontból kevéssé hatékony intézmény rendszert eredményez, de a 
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városban, - mivel azonos feladatok ellátásra több intézmény fenntartására létrehozott 
intézmény működik (óvodák, iskolák, kollégiumok)- fenntartói döntésekkel a hatékonyság 
befolyásolható, melynek eredményeként a feladat összevonás, intézményszerkezet átalakítás 
folyamatos volt. 
A demográfiai folyamatok figyelemmel kísérésével az önkormányzatnak továbbra is feladata 
az oktatási intézmények kapacitás kihasználtságának növelése, a tanulócsoportok 
feltöltöttségének vizsgálata és pénzügyileg kedvezőtlen folyamatok megállítása. 

5.1. A hatékonyabb működést biztosító döntések 
A finanszírozási rendszer sajátosságai miatt az önkormányzat számára a tanulólétszám és a 
tanulócsoportok száma a két legfontosabb feladatmutató, amely a bevételeket és a kiadásokat 
leginkább meghatározza. Az állam és az önkormányzat viszonyában a tanulólétszám az 
alapvető mutató, mert a normatív állami támogatás létszámalapú. A fenntartó és az 
intézmény viszonylatában viszont a tanulócsoportok száma a meghatározó. Az iskolai 
oktatásban ugyanis a tanulócsoport az alapvető szervezeti egység, ennek számából 
közvetlenül levezethető a kiadásokat jelentősen meghatározó intézményi mutató, azaz a 
tantárgyfelosztásban szereplő óraszám és pedagógus létszám (megjegyzendő: 2007. 
szeptemberétől a normatív állami támogatás megállapításához teljesítménymutatók kerültek 
bevezetésre). 

A költséghatékonyság javítását célzó intézkedések: 
• évente az általános iskolai beiratkozások előtt, az óvodai felmérések, előrejelzések 

alapján a Képviselő-testület meghatározta az egyes önkormányzati fenntartású 
általános iskolákban az első osztályok indításának feltételeit, 

• folyamatosan – 2000 óta évenként – a tanulólétszám vizsgálata alapján engedélyezte a 
Képviselő-testület az indítandó osztályok számát, ehhez rendelten kerültek 
meghatározásra az általános iskolák számára a kötelezően, illetve pluszként 
biztosítandó tanórák száma. Ebből kerültek megállapításra – a pedagógusok kötelező 
óraszámok ismeretében a pedagógus álláshelyek száma. 

A pedagógus létszámok alakulása ennek megfelelően 2001-ben 200 fő, 2004-ben 190 fő, 
2007-ben 170 fő a statisztikai adatok szerint. Azokban az iskolákban, ahol a tanulólétszám 
400 fő alá csökkent a jogszabályokhoz igazodóan csökkentésre kerültek az igazgatóhelyettesi 
munkakörök. Intézmények átszervezésére került sor a 2000-2007. közötti időszakban, így a 
Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolájának kialakításával, a Gróf 
Széchenyi István Általános Iskola jogutód nélküli megszüntetésével, a „Ruhagyári”, a 
Szarvasi Úti és a Kajáni Óvodák megszüntetésével, az általános iskolai és a középiskolai 
kollégium összevonásával és az óvodai körzetek összevonásával.  
A felsorolt intézkedések ellenére változó képet mutat, de inkább csökkent az intézmények egy 
osztályra jutó átlaglétszáma. A 2007/2008-as tanévig fokozódott az iskolai szegregáció, 
aminek következtében nőtt az iskolák közötti különbség. Jellemzően az önkormányzati 
fenntartású intézményeknek kell elsősorban megbirkózniuk az iskolai szelekció működésének 
következtében az egy-egy iskolába tömörülő sajátos nevelési igényű, szociálisan hátrányos 
helyzetű, a tanulásban sokszor motiválatlan, időnként agresszív tanulókkal. A városban 
kétszintű a szelekció, egyrészt az önkormányzati intézmények és a nem önkormányzati 
intézmények viszonylatában, másrészt az önkormányzati intézmények között, ma már 
jellemző intézményi struktúrában. 
 
6. Jogszabályi kötelezettségekből eredő problémák 
6.1. Kötelező beiskolázási körzet átalakítását írja elő a közoktatási törvény az esélyegyenlőség 
megvalósíthatósága érdekében. Az ágazati jogszabály módosítása kötelező arra, hogy az 
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egymással határos iskolák kötelező felvételt nyújtó beiskolázási körzetét úgy kell átalakítani, 
hogy ne jöjjön létre szegregáció a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körében. Ilyen 
tekintetben az egymással szomszédos körzetekben 25%-nál nem lehetne nagyobb az eltérés. 
Sajnálatos tény, hogy az esélyteremtés feladata csak az önkormányzati fenntartású 
intézmények körében jelent kötelezettséget. Nincs garancia egyelőre arra, hogy az egyházi 
fenntartású általános iskolák nem élnek a továbbiakban is azzal a beiskolázási gyakorlattal, 
miszerint elsősorban a jó szociális háttérrel rendelkező tanulókat veszik fel, kevésbé a 
hátrányos helyzetűeket. Az önkormányzat és az egyházi iskolák közötti együttműködési 
megállapodás (2007. december) elsősorban arra vonatkozik, hogy az egyházi iskolák a 
székhely településekről legalább 25%-ban vesznek fel tanulókat. 
Az önkormányzati fenntartású általános iskolák számára a hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók száma a pedagógiai munka tekintetében is nehezebb 
körülményeket teremt, ugyanakkor a szociális juttatások (ingyenes tankönyv és étkeztetés) 
kiegészítésére is jelentősen többet kell fordítania az önkormányzatnak. 
A nem önkormányzati intézmények működtetésének további következménye, hogy ezek az 
intézmények az utóbbi esztendőkben – mivel kötelező beiskolázási körzetük nincs, – 4-5 első 
osztály indítását biztosíthatják. Ez az önkormányzati általános iskolák tekintetében évente 
110-130 fő tanuló kiesését jelenti (23 fős átlaglétszámmal számolva ez 5-6 osztályt jelent). 

6.2. Bejáró tanulók 
Az önkormányzati általános iskolák közül három általános iskola vesz részt 
intézményfenntartó társulásban (Klauzál Gábor Általános Iskola felső tagozata, Deák Ferenc 
Általános Iskola alsó-felső tagozat, Koszta József Általános Iskola felső tagozat). A központi 
költségvetés a kistérségi tanulók társulási feladatellátását magasabb normatívával ösztönzi. Ez 
összesen 104 bejáró tanuló esetében jelent többletjuttatást. A Petőfi Sándor Általános 
Iskolába, illetve a Klauzál Gábor Általános Iskola alsó tagozatába járó összes bejáró tanuló 
száma 40 fő. Ez esetben a központi költségvetés a feladat ellátását kiegészítő normatívával 
támogatja ugyan, az azonban a tanulónként járó normatívával együtt is messze elmarad a 
tényleges költségektől. 

6.3. Kistérségi összefüggések 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. számú 
törvény alapján 2004. június 29-én megalakult Szentes és Térsége Többcélú Társulása. 
Feladatai között kötelezően szerepel az alapfokú nevelés-oktatás és legalább két 
szakszolgálati feladat ellátása. 
A kistérségi feladatellátás szervezése terén figyelembe kell venni, hogy intézmény 
fenntartója:  

 települési önkormányzat, 
 intézményfenntartó társulás és 
 többcélú Kistérségi Társulás lehet. 

Az alapnormatívákon felüli kiegészítő normatíva kizárólag társulásban igényelhető. A társulás 
által vállalt közoktatási feladatok állami támogatásának igénybevételéhez az alábbi feltételek 
szükségesek: 

 a normatíva igénylésének joga a többcélú kistérségi társulásé, 
 csak azon intézmények esetében vehető igénybe, amelyek intézményfenntartó 

társulásban működnek, vagy tagintézménye egyik a másiknak, 
 a társulás intézményeiben az óvodai csoportok, iskolai osztályok átlaglétszáma teljesíti 

a költségvetési törvényben előírt feltételeket (a belépő, valamint az 1-2. és 5-6. 
évfolyamok előírt átlaglétszámait). 

Az intézményfenntartó társulásban az önkéntességre és kölcsönösségre vonatkoztatva elvárt 
és teljesített alapelv, hogy a települési önkormányzat egyetértése nélkül a korábban 
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fenntartásban működő intézményre vonatkozó lényeges társulási döntés ne születhessen. A 
folytonosság biztosítását jelenti, hogy a társulási feladatellátásba bevont intézményeknek 
továbbra is el kell látniuk mindazokat a közoktatási feladatokat, amelyeket intézményként 
elláttak. A szubszidiaritás jelenti, hogy tagintézmények rendelkezzenek a tagintézményi 
működéshez szükséges minden jogosítvánnyal, korábbi intézményüket, helyi hagyományaikat 
megőrizhessék.  A színvonalas feladatellátás érdekében szükséges, hogy a tagintézmények 
között legyen biztosított a horizontális és vertikális szakmai-pedagógiai együttműködés 
feltételrendszere. A hatékony és gazdaságos működés érdekében feltétlenül fontos, hogy a 
társulásban résztvevő intézmények tegyenek eleget a társulásokat ösztönző normatív 
közoktatási támogatások igénylési feltételeiknek. 
Mindezen feltételek teljesítésével 2004. szeptemberétől eredményesen működik Szentes-
Eperjes Önkormányzatainak óvodai és általános iskolai (felső tagozatra vonatkozó) 
intézményfenntartó társulásai: (Szentesen a Kertvárosi Óvoda székhely-Eperjesi Tagóvoda, 
jelenleg 13 fő óvodás gyermek ellátása), Szentes Klauzál Gábor Általános Iskolához 11 fő 
eperjesi 5-6. osztályos tanuló nevelése-oktatása), Szentes-Nagytőke Önkormányzatainak 
általános iskolai intézményfenntartó társulása: (Szentesen a Deák Ferenc Általános Iskolában 
37 fő nagytőkei illetékességű 1-4. és 5-8. évfolyamos tanulói nevelése-oktatása), 2007. 
szeptemberétől pedig székhely-tagintézmény szerkezetben Szentes-Derekegyház 
Önkormányzatainak általános iskolai intézményfenntartó társulása: (Szentesen a Koszta 
József Általános Iskolában 42 fő derekegyházi tanuló nevelése-oktatása, a derekegyházi 
tagintézményben 35 fő 1-4. évfolyamos derekegyházi tanuló tankötelezettségének teljesítése). 
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II. Intézkedési terv 
Szentes Város Önkormányzatának Közoktatási Intézkedési Terve a helyzetelemzést követően 
az alábbi területeken jelöli ki a feladatokat: 

1. A város önkormányzati fenntartású közoktatási intézményrendszerének átszervezése. 
2. Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak ellátása. 
3. Az esélyegyenlőség biztosítása. 
4. Tehetséggondozás. 
5. Kistérségi feladatellátás. 
6. Humánerőforrás. 
7. A nevelés - oktatás infrastruktúrája. 
8. Együttműködés a nem önkormányzati fenntartókkal, intézményekkel. 

2.1. Szentes Város Önkormányzata közoktatási intézményi rendszerének átszervezése 
A Közoktatási Intézkedési Terv legfontosabb része az intézményrendszer átszervezése. A 
hatékony gazdálkodás feltételeinek mielőbbi kialakításán kívül ez a meghatározó szerepe is 
indokolja, hogy az átszervezések az intézkedések idősorrendjében is első helyen 
szerepeljenek. 
A cél olyan intézménystruktúra létrehozása, amely feladatalapú finanszírozási rendszerben 
képes megőrizni az egyes intézménytípusok és intézmények értékeit, eredményeit, 
ugyanakkor megoldást kínál a közoktatási rendszer erősödő problémáinak kezelésére:  
 

 Az alacsony szinten stabilizálódó gyermek – és tanuló létszámokra az óvodákban és az 
általános iskolákban. 

 Az erősödő szegregációra és az esélyegyenlőség biztosítását nehezítő tényezőkre. 
 A humán erőforrás problémáira. 
 A fenntarthatóság veszélyeire. 

 
Feladatok: 
 
- Az óvodák működésének, kihasználtságának és szervezeti struktúrájának vizsgálatára a 
további működés meghatározására minden évben az óvodai beíratásokat követően kell, hogy 
sor kerüljön. Az óvodákban 2008. szeptember 1-jétől bármely időpontban a szülő kérésére 
biztosítani kell a 3 éves, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felvételét. 
Határidő: 2008. június 1. 
Felelős: Alpolgármester 

  Művelődési Iroda Vezetője 

- Az óvodai (tagóvodai) körzethatárok rendszeres felülvizsgálata a gyermeklétszámok – 
különös tekintettel a hátrányos helyzetű, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekekre - jogszabályi előírásoknak való megfelelőssége tükrében. 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Alpolgármester 

  Művelődési Iroda Vezetője 
- Tagóvodánként fel kell mérni a félnapos óvodai elhelyezések iránti igényeket, és a 
tapasztalatok birtokában, - amennyiben és ahol az lehetséges - az ilyen módon működtetett 
óvodai csoportokat részmunkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógusokkal lássák el. 
Határidő: 2009. május 1. 
Felelős: Alpolgármester 

   Művelődési Iroda Vezetője 
   Intézményvezetők 
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- A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez a mindenkori önkormányzati 
költségvetési rendeletben helyi normatíva alapján kerüljön meghatározásra intézményenként 
az előirányzat.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Alpolgármester 

  Művelődési Iroda Vezetője,  
  Számviteli és Tervezési Iroda Vezetője 
  Intézményvezetők 

- Az óvodai épületek átalakításához, bővítéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódóan 
készüljenek feladat-ellátási tervek azokra az esetekre: 

 ha nyernek a felújításokat, bővítéseket célzó pályázatok, 
 ha a fenti pályázatok nem lesznek sikeresek, 
 ha az óvoda épületekben megkezdődnek, de a nevelési évet is érintik az 

átalakítási munkálatok – a gyermekek elhelyezésének tisztázása, átirányítása 
érdekében. 

Határidő: 2009. szeptember 1. és folyamatos 
Felelős: Alpolgármester 

Művelődési Iroda Vezetője 
  Vagyongazdálkodási Iroda Vezetője 

- Amennyiben az intézményi struktúra átalakítása megköveteli felül kell vizsgálni az óvodák 
alapító okiratát, pontosítani szükséges az intézmények férőhelyét (figyelembe véve a 
vonatkozó közoktatási építészeti – műszaki szabványokat) és a maximálisan felvehető 
gyermek létszámot.  
Határidő: 2009. június 1.  
Felelős: Alpolgármester 

  Művelődési Iroda Vezetője 
    Vagyongazdálkodási Iroda Vezetője 

  Intézményvezetők 

- Meg kell vizsgálni az önkormányzati fenntartású általános iskolák struktúráját. Biztosítani 
kell a tárgyi, a pénzügyi és a humán erőforrásokkal való takarékosabb gazdálkodás és a 
szakmai feladatok eredményesebb teljesítése érdekében a feladatalapú finanszírozás teljessé 
tételét.  
Határidő: 2009. június 1. és folyamatos  
Felelős: Alpolgármester 

   Művelődési Iroda Vezetője 
   Számviteli és Tervezési Iroda Vezetője 

- Kerüljön meghatározásra konkrét számadatokkal a 2009/2010-es tanévtől az általános 
iskolába felvehető tanulólétszám és osztálylétszám. 
Határidő: 2009-től minden év februárjában 
Felelős: Alpolgármester 
 Művelődési Iroda Vezetője 

- Készüljön városi szintű munkaerő-gazdálkodási terv (óvodák, általános iskolák, 
kollégiumok tekintetében). A szakos ellátás részfoglalkoztatású pedagógusokkal is 
megoldható.  
Határidő: 2008. június 30.  
Felelős: Alpolgármester 

  Művelődési Iroda Vezetője 
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- Évente fenntartói felülvizsgálat keretében, a tanuló létszám ismeretében a többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak szerint kell jóváhagyni az 
osztálylétszámokat, a pedagógus és nem pedagógus álláshelyek számát. 
Határidő: évente a beíratásokat követően  
Felelős: Alpolgármester 

  Művelődési Iroda Vezetője 

- Az intézmények vizsgálják felül továbbképzési terveiket. Az éves beiskolázási tervek 
jóváhagyásakor kapjon elsőbbséget fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus szak a hátrányos 
helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók magas száma miatt. 
Határidő: 2009. március 31.  
Felelős: Intézményvezetők 

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítására, a kialakult 
aránytalanságok miatt a beiskolázási körzethatárok módosítása indokolt. 
Határidő: 2009. január 31.  
Felelős: Alpolgármester 

Művelődési Iroda Vezetője 

- A Deák Ferenc Általános Iskola, a Klauzál Gábor Általános Iskola és a Petőfi Sándor 
Általános Iskola a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 
miatt – a feltételek kialakításával – kapcsolódjon be a képességfejlesztő – integrációs 
programokba az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alkalmazásával. 
Határidő: 2010. szeptember 1.  
Felelős: Alpolgármester 

  Intézményvezetők 

- A sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók megsegítése, fejlesztése céljából az 
intézmények az ellátás biztosítása érdekében kössenek együttműködési megállapodást az 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal. 
Határidő: 2008. szeptember 1.  
Felelős: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Vezetője 

   Intézményvezetők 

2. 2. Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak ellátása 

2.2.1. Kötelező közoktatási feladatok 
Szentes Város Önkormányzata köteles gondoskodni az óvodai és az általános iskolai 
oktatásról. Ez a kötelezettség magába foglalja a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók 
ellátást is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együttnevelhetők, oktathatók. E 
kötelezettségének az Önkormányzat továbbra is eleget kíván tenni, a feladatellátást mind az 
óvodai, mind pedig az általános iskolai intézményhálózat működtetés biztosítja.  

A 2008-2014-ig terjedő időszakban az Önkormányzat folytatni kívánja azt a gyakorlatot, 
amely szerint a fenntartásában működő óvodák, általános iskolák feladatait az intézmények 
alapító okirataiban, önkormányzati minőségirányítási programjaiban határozza meg. 

Az önkormányzat a továbbiakban is az óvodai létszámokhoz, óvodai csoportokhoz igazítottan 
határozza meg az óvodákban foglalkoztatható alkalmazotti létszámokat, a tanulólétszámhoz, a 
tanulócsoportok számához rendeli a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény által 
meghatározott, a feladatellátást szolgáló óraszükségletet és az ennek megfelelő feladatellátást 
szolgáló pedagógus és más alkalmazotti létszámokat. 
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 A kötelező feladatok eredményesebb teljesítése érdekében az általános iskolák körében 
általánossá kell, hogy váljon a kompetenciaalapú oktatási programok alkalmazása, az 
érintett iskolák esetében az esélyteremtő nevelésnek és oktatásnak az oktatási miniszter 
által kiadott oktatási program alkalmazásával történő megszervezése (integrációs 
felkészítés). Az idegen nyelv használata, alkalmazni tudása szempontjából hatékony és 
eredményes módszerek alkalmazását kell elterjeszteni az általános iskolákban. E tekintetben 
maximálisan ki kell használni az informatika és a hírközlés által nyújtott lehetőségeket is. 
Megfelelő feltételek teljesülése esetén a helyi tantervekben továbbra is szerepeltethető az 
emelt szintű oktatás.  

Az általános iskolák pedagógiai programjának és a tanítási gyakorlatának biztosítania kell az 
alapkészségek elsajátítását, ehhez a nem szakrendszerű oktatás 1-6. évfolyamba történő 
kiterjesztése is megfelelő alapot nyújt. 

Ki kell alakítani az információs, kommunikációs technológiák elsajátításának képességét az 
úgynevezett IKT kompetenciát. 

Általánosan elfogadottá és mindennapossá kell tenni a testnevelést. Alkalmazni kell az 
intézményi és pedagógus teljesítmények mérési, értékelési rendszerét. A pozitív eredmények 
fenntartása érdekében a fenntartónak folytatnia és fokoznia kell az intézményekben a tanügy-
igazgatási ellenőrzéseket. 

2.2.2. Nem kötelező közoktatási feladatok 
Az önkormányzat a fenntartásában működő Terney Béla Kollégium, Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmények további működését a 
diákotthoni, kollégiumi ellátás, a művészeti nevelés, és a szakszolgálatok iránti igények 
kielégítése érdekében az elkövetkező években is biztosítja. 
 
Feladatok: 
– Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás területén folytatni kell az eddig kialakult 

feladatfinanszírozási rendszert, amelynek során minden tanévre meg kell határozni az 
indítható óvodai csoportok, tanulócsoportok számát. 
Határidő: az adott nevelési-, illetve tanévet megelőző június 1. 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 

– Az általános iskolai oktatásban teljes körben alkalmazni kell a kompetencialapú oktatási 
csomagokat, a Deák Ferenc Általános Iskolában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában, a 
Klauzál Gábor Általános Iskolában be kell vezetni az integrációs (képességfejlesztő) 
program alkalmazását. Folyamatosan gazdagítani kell valamennyi tantárgy oktatásának 
módszertanát. 
Határidő: 2008. szeptember 1-től 2014. szeptember 1-ig 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 
       Intézményvezetők 

– Az infrastrukturális fejlesztések körében szerepeltetni kell a Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Terney Béla Kollégium felújításának időpontját, programját. 
Határidő: 2009. szeptember 1. 
Felelős: Alpolgármester 
              Művelődési Iroda Vezetője 
        Vagyongazdálkodási Iroda Vezetője 
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– Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakszolgálati feladat-ellátási körének bővítése – az 
igények alapján – indokolt a korai fejlesztés és a tanulási és pályaválasztási tanácsadás 
szakszolgálati feladattal. A gyógytestnevelés mellett a gyógyúszás is a szakszolgálat 
keretében kerüljön megszervezésre és lebonyolításra.  
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 
       Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Vezetője 
             Sportközpont Igazgatója 

– Kerüljön sor a mindennapos testnevelés, az óvodai- és az általános iskolai úszásoktatás 
helyzetének vizsgálatára, az ezekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 
       Intézmények Vezetői 

– A nyári napközis tábor megszervezésével továbbra is biztosítani kell az iskolai szünidők 
idején a tanulók napközbeni ellátásait, felügyeletét. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Művelődési Iroda Vezetője 
       Terney Béla Kollégium Igazgatója 

2.3. Esélyegyenlőség biztosítása 
A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelenlévő szelekciós mechanizmusok 
korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz és mélyítik a társadalmi 
különbségeket. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében és az egyenlő hozzáférés 
biztosításának elve alapján külön figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű és 
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelési-, oktatási helyzetére mind az épített 
környezet, mind szakmai szolgáltatások tekintetében. Kiemelten fontos annak vizsgálata, 
hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, a halmozottan hátrányos helyzetű 
és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelési, oktatási integrációjának támogatása.  
 
Szentes Város Önkormányzat élve e törvény adta lehetőséggel – a fent említett célok minél 
hatékonyabb megvalósítása érdekében megalkotta a településre vonatkozó helyi közoktatási 
esélyegyenlőségi programját, amely helyzetelemzésre alapozva tartalmazza az önkormányzat 
által ellátott feladattal kapcsolatos célokat, a megvalósítások forrásigényét és végrehajtásuk 
ütemezését. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tekintetében 
a megyei, a regionális fejlesztési stratégia prioritása között szerepel az együttnevelés, a 
befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése. 
Az e csoportba tartozó hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és roma gyermekek 
esélyeit, hátrányos megkülönböztetésüket a társadalmi környezet alakítja. Ennek 
megváltoztatásához nem elegendő az intézkedési tervben megcélzott hat esztendő.  
A megkülönböztetés felvázolását a társadalmi tolerancia erősítésével az ágazaton kívülről is 
szükséges támogatni. Egyszerre kell tiszteletben tartani a diszkrimináció tilalmát és elő kell 
mozdítani az érintett csoportok esélyteremtését, esélyegyenlőségét.  
 
Szentes Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésének adatai 
szerint a Központi Óvoda körzetében az összes gyermeknek 32%-a HH-s, HHH-s, valamint 
2,7% SNI-s gyermek. Utóbbiak közül 6 gyermeket integráltan nevelnek, nyolc középsúlyos 
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értelmi fogyatékkal élő gyermekkel szakértői véleményezések alapján gyógypedagógiai 
csoportban egy fő értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos főállású gyógypedagógus és 
mellette egy fő gyógypedagógiai asszisztens foglalkozik. E körzetben a Szent Anna Utcai és 
az Árpád Utcai Tagóvodák kivételével minden tagóvodában rendelkezésre áll logopédiai 
foglalkoztató, illetve egyéni fejlesztő szoba. 
A Kertvárosi Óvoda körzetében az összes gyermekhez viszonyítottan 32%-os a HH és HHH 
gyermekek aránya, 12 SNI gyerekkel integráltan foglakoznak (ez 3,1%). Az eperjesi tagóvoda 
kivételével minden tagóvoda rendelkezik logopédiai foglalkoztatóval vagy egyéni fejlesztő 
szobával.  
 
Az egyházi fenntartású Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményben a 
legutóbbi adatok szerint hátrányos helyzetű, illetve SNI gyermek nem található.  
 
Az Esélyegyenlőségi Terv adatai szerint az önkormányzati fenntartású intézmények feladat-
ellátási helyein a hátrányos helyzetű, illetve hátrányos helyzetű tanulók aránya a Koszta 
József Általános Iskolában a legalacsonyabb. A HH és a HHH tanulók arányában még 
nagyobb eltérés tapasztalható az önkormányzati és az egyházi fenntartású intézmények 
esetében, mert az egyházi iskolákban jóval alacsonyabb arányban találhatók ezek a tanulók.  
 
Az önkormányzati intézményekben az egyes évfolyamok párhuzamos osztályai a HH és HHH 
tanulók eloszlása egyenetlen, több osztály intézmény osztályvezetési gyakorlat (emelt szintű 
oktatás) szegregáló hatású.  
A művészeti oktatási intézményekben a HH és a HHH tanulók aránya nagyon alacsony.  
 

Az óvodák területén: 
Szentes Város Önkormányzata a jövőben is biztosítani kívánja, hogy a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, amennyiben állapotuk ezt lehetővé teszi, kortársaikkal közösen, egy 
intézményben – a szükséges többlet segítséget is megkapva – vegyenek részt az óvodai 
nevelés folyamatában.  
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében hagyja jóvá a Képviselő-testület az óvodák alapító 
okiratainak módosítását, miszerint ilyen tekintetben biztosított a sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált nevelése.  
 
A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése minden óvoda feladata. 
Szentes Város Önkormányzata a gyakorlatban is érvényt szerez a Közoktatási törvény azon 
előírásainak, amelynek értelmében az óvodáknak már 3 éves kortól kötelező felvenniük a 
hátrányos helyzetű családok gyermekeit.  
 
Szükségesnek látszik az óvodák nyitvatartási idejének a felülvizsgálata, és a szülők 
munkahelyi elfoglaltságához történő igazítása. Minden évben meg kell vizsgálni a tanköteles 
korú gyermekek iskolaéretlenségének, illetve óvodákban maradásának okait. Intézkedéseket 
kell kezdeményezni a tanköteles korú, iskolaérett gyermekek általános iskolai tanulmányainak 
megkezdése érdekében.  
 
Az önkormányzat támogatni kívánja azokat a szakmai programokat, amelyek javítják a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának feltételeit, hiszen ez az időszak a 
későbbi lemorzsolódásának szempontjából kulcsfontosságú. Alkalmazni és fejleszteni kell az 
óvodákban is a kompetencialapú óvodai programcsomagok használatát. Az önkormányzat a 
jövőben is biztosítja az arra rászorulók esetében az ingyenes gyermekétkeztetést, valamint a 
diétás étkezést igénylő gyermekek óvodai nevelésének feltételeit.  
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Az általános iskolák területén: 
 
A hátrányos helyzetű tanulók esetében elsődleges cél a közvetlen hátrányforrások hatásainak 
csökkentése. A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációjának megfékezését és 
integrált oktatásának támogatását szolgálta a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2007-
ben történő, jogutód nélküli megszüntetése. 
A hátrányos helyzetű – és köztük a halmozottan hátrányos helyzetű – tanulók esetében a cél e 
tanulók lemorzsolódásának csökkentése, esélyteremtés, az aktív tanulásra nevelés, a 
gyakorlatias, élményalapú oktatás megteremtése, iskolai pályafutásának nyomon követése, 
rugalmas egyénre szabott tanulási utak segítése, sikertelenség esetén a második esélyt nyújtó 
iskolákba juttatás (felzárkóztató oktatás). Ilyen tekintetben célszerű megfontolni az 
iskolaotthonos felkészítési forma 1-3. évfolyamon történő kiterjesztését valamennyi 
iskolában. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat lehetővé teszi – együttműködés keretében – a gyógypedagógiai professzió 
alkalmazását, továbbá az utazó gyógypedagógusi hálózat segítésével a sajátos nevelési igényű 
tanulók megsegítését, fejlesztését. Ettől függetlenül azonban szükségesnek látszik, hogy az 
intézmények továbbképzési terveikben a gyógypedagógusi képzést is részesítsék előnyben.  
Minden általános iskolának gondoskodnia kell arról, hogy a beilleszkedési-, tanulási-, 
magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat a közösségi életben megtartsa.  
A tanulásban akadályozott, illetve az értelmükben akadályozott tanulók tankötelezettségeiket 
Szentesen a megyei fenntartású Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon Tagintézményében teljesíthetik.  
 
Feladatok: 
 
– Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében minden gyermek esetében meg kell vizsgálni a 

sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók a többiekkel együtt való nevelésének 
és oktatásának lehetőségét. Szorgalmazni kell az együttnevelésre irányuló programok 
elterjedését. 
Határidő: 2013. szeptember 1. 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 
       Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Vezetője 
       Intézményvezetők 

– Minden – a jogszabályi feltételeknek megfelelő – gyermek, tanuló számára biztosítani kell 
az ingyenes étkeztetést, az ingyenes tankönyvhöz jutást.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 
       Intézményvezetők 

– Érvényt kell szerezni a Közoktatásról szóló törvény azon előírásainak, melynek értelmében 
az óvodáknak 2008. szeptember 1-jétől kötelező felvenniük 3 éves kortól a hátrányos 
helyzetű gyermekeket. 
Határidő: 2008. szeptember 1. és folyamatos 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 
       Óvodavezetők 
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– Felül kell vizsgálni az óvodák nyitvatartási idejét és azt az igénybevevők munkaidejéhez 
kell igazítani. 
Határidő: minden év szeptember 1. 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 
       Intézményvezetők 

– Meg kell vizsgálni a tanköteles korú gyermekek iskolaéretlenségének, illetve óvodában 
maradásának okait. 
Határidő: minden év május 1. 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 
       Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Vezetője 
       Intézményvezetők 

– A kompetencia alapú óvodai programok széles körű alkalmazásával segíteni szükséges az 
óvoda-iskola átmenetet, az inkluzív pedagógia elterjesztését és a játék jelentőségének 
érvényesítését.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Művelődési Iroda Vezetője 
       Óvodák vezetői 

– Az óvodákban biztosítani szükséges az intézményi költségvetésben a gyermekek számára 
szervezett óvodai kirándulások, kulturális rendezvények (pl.: bábszínház) látogatásához, 
egyéb fejlesztésükhöz, higiéniai ellátásukhoz kapcsolódó anyagi fedezetet.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Alpolgármester 
             Számviteli és Tervezési Iroda Vezetője 

      Művelődési Iroda Vezetője 
       Intézményvezetők 

– Az általános iskolákban felül kell vizsgálni az iskolaotthonos osztályok működését, a 
halmozottan hátrányos helyzetű csoportok számára biztosítani kell ennek az oktatási 
formának az igénybevételét. 
Határidő: évenként 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
              Intézményvezetők 

– Az óvodákban és az iskolákban is – a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöket is bevonva – 
fokozni kell a felderítő tevékenységet a szülők körében a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek számának minél pontosabb megállapítása és fejlesztése érdekében. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

Intézményvezetők 
– Minden intézményben, tagintézményben be kell fogadni a beilleszkedési-, tanulási-, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket, tanulókat, fel kell készülni eredményes 
nevelésükre, oktatásukra. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 
       Intézményvezetők 
 
 



 
35 

 
 

– Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétellel továbbra is biztosítani kell 
az esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű, de arra érdemes tanulók számára. Ezeknek a 
tanulóknak a kiválasztására nagyobb hangsúlyt kell fektetni minden intézményben. 
Határidő: folyamatos és minden év december 31. 
Felelős: Művelődési Iroda Vezetője 
       Intézményvezetők 

- Az intézmények a pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervek 
összeállításakor kiemelten legyenek tekintettel az esélyegyenlőséggel összefüggő, a 
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulók eredményesebb nevelését elősegítő 
programokra, tantárgyi modulokra. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Intézményvezetők 

         Művelődési Iroda Vezetője 
 
- Az óvodák és iskolák vezetői, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat együttműködésében 

törekedjenek arra, hogy az integráltan nevelt gyerekek a lehető legtöbb szakszolgálatot 
helyben vehessék igénybe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Intézményvezetők 

         Művelődési Iroda Vezetője (ellenőrzését) 

2.4. Tehetséggondozás 
A magyar közoktatás az utóbbi években kissé megfeledkezett az egyéni különbségekkel 
rendelkező tehetséges gyerekekről, tanulókról, a velük való gondoskodásról, pedig a 
közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy a tanulók joga a tehetségüknek és adottságaiknak 
megfelelő oktatás. 

Szentes város önkormányzati fenntartású általános iskoláiban az utóbbi esztendőkben két 
ágon is folyt a tehetségek gondozása. Részben tanári keretek között, például az emelt szintű 
oktatás keretében. Másrészről tanórán kívüli tevékenységként szakkör, sportkör, diák 
sportegyesület, tehetséggondozó programok stb. formájában, legnagyobb számban sport, 
matematika, számítástechnika, természettudomány, zenei képességek fejlesztését megcélozva. 
A tehetséggondozáshoz járult hozzá a Képviselő-testület az elmúlt két esztendőben két 
szentesi tanuló ösztöndíjjal való támogatásához az Arany János Tehetséggondozó Programba 
való részvétel biztosításával. A tanulói és sport versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő 
tehetséges tanulók és felkészítő nevelők elismerése évek óta városi szinten, a Pedagógus 
naphoz, illetve a Sportünnepséghez kapcsolva történik az utóbbi esztendőkben.  

Minél több tehetséges tanuló felismerése érdekében az iskolákban szükséges a kreativitás 
mérése, a tanulási stratégiák és az énkép vizsgálata, amennyiben szükséges tehetségfejlesztő 
szakértő alkalmazása.  

Feladat: 
- Ki kell dolgozni a tehetséggondozás városi stratégiáját. Ebben kapjon figyelmet az 

intellektuális, az egyes szaktudományokhoz kapcsolódó tehetséggondozó programok 
mellett a művészeteket, a sportot, az idegen nyelvet, a tudományközi és gyakorlati élethez 
kapcsolódó területekre kiterjedő tehetségsegítő programok támogatása is. 
Határidő: 2009. június 15. 
Felelős: Művelődési iroda Vezetője 

        Intézményvezetők 
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2.5. Kistérségi feladatellátás és együttműködés 

Feladat: 
- Az intézményfenntartó társulások működtetésének tapasztalatait évente értékelni 

szükséges, és a kölcsönös érdekek figyelembevételével szükség esetén javaslatot kell 
készítni a módosításokra. A kiegészítő normatívák igénybevétele érdekében, mind a 
társulásban részt nem vevő, mind a társulásban részt vevő óvodák, iskolák tekintetében 
szervező munkával biztosítani kell az átlaglétszámú követelményeknek való megfelelést. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Alpolgármester 
        Intézményvezetők  

 
2.6. Humánerőforrás 
A pedagógusok heti kötelező óraszámának növelése, a gyerekek számának csökkenése, a nem 
szakrendszerű oktatás bevezetése, az intézményrendszer átszervezése miatt szükséges 
intézkedések következtében megnő az oktatási rendszerből kikerülő pedagógusok, kisebb 
részben a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma. A Munkaügyi Központtal 
közreműködve segíteni kell az állásaikat elvesztők további foglalkoztatását, többek között 
nem önkormányzati fenntartású intézményekben (pl. művészeti iskolák), iskolarendszeren 
kívüli képzésekben szociális és egyéb ágazatban. Nyugdíj melletti foglalkoztatásra az 
önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben nincs lehetőség. 

Az óvodai és általános iskolai beíratást követően minden évben felülvizsgálatra kerülnek az 
óvodák, az iskolák és más közoktatási intézmények pedagógus és nevelő-oktató munkát 
segítő, illetve egyéb technikai álláshelyeinek száma. Melyek az igényekhez és a 
szükségletekhez igazodóan kerülhetnek meghatározásra. 

Az önkormányzat továbbra is segíteni kívánja a pedagógusok módszertani kultúrájának 
gazdagítását (projektmódszer, csoportok, kooperatív tanulás, epocha) erősíteni kívánja a 
fenntartó a pedagógusok jövedelmének a tényleges teljesítmény szerinti differenciálását. 
Ennek eszköze lehet a teljesítménymotivációs pályázati alap. A kiemelkedő vezetői munka 
elismerésére a vezetői pótlék mellett alkalmazni szükséges a teljesítménypótlékot is. A 
pedagógus-továbbképzés igénybevételével minden intézményben biztosítani kell a mérési-, 
értékelési szaktudást.  

Szükséges az innovatív megközelítés az intézményvezetésben, ezért fontos feladat a vezetők 
fejlesztése, amely az oktatási rendszer egészére hatással lehet. 2010-től csak pedagógus 
szakvizsgával rendelkező pályázót lehet intézményvezetéssel megbízni.  

Feladatok: 
– A Munkaügyi Központtal közreműködve segíteni kell az állásaikat elvesztő, aktív korú 

pedagógusok további foglalkoztatását, többek között a nem önkormányzati fenntartású 
intézményekben, a szociális és egyéb ágazatokban.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Alpolgármester 

- Nyugdíjasok foglalkoztatására csak kivételes esetekben (pl.: művészeti oktatás) van 
lehetőség a közoktatási intézményekben. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője       
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– A pedagógusok továbbképzésével el kell érni, hogy képesek legyenek a digitális tananyagok 
kezelésére is, azokat munkájuk során alkalmazzák. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Művelődési Iroda Vezetője (ellenőrzésért) 
       Intézményvezetők 

– Ki kell dolgozni, és be kell vezetni a hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatását, 
nevelését végző pedagógusok juttatási rendszerének feltételeit. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Művelődési Iroda Vezetője 

– Évente értékelni kell az intézményi minőségirányítási programba foglaltak végrehajtását. 
Határidő: minden év szeptember 30. 
Felelős: Művelődési Iroda Vezetője  

– Biztosítani kell a közoktatási intézmények ellenőrzésének, értékelésének, a fenntartó által 
jóváhagyott intézkedési tervének nyilvánosságát. 

Határidő: minden év szeptember 30. 
Felelős: Alpolgármester  

– Erősíteni kell a pedagógusok és a vezetők jövedelmének tényleges teljesítmény szerinti 
differenciálását. 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Alpolgármester  

2.7. A nevelés-oktatás infrastruktúrája 
Az intézményi épületek felújítása, bővítése révén az óvodai ellátási helyeknek és az 
iskolahálózat épületeinek meg kell felelniük az előírt építési, közegészségügyi szabályoknak 
és egyéb előírásoknak, valamint a feladat-ellátáshoz szükséges felszereltséget is biztosítani 
kell. Törekedni kell multifunkcionális épületek kialakítására, amelyek már ágazati feladat-
ellátására is alkalmasak lehetnek. 
Szükséges a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtásának 
felülvizsgálat, majd a hiányzó teljesítése a költségvetés függvényében. 

Feladatok: 
– Az intézmények infrastruktúráját költségvetés keretében, pályázati pénzek bevonásával 

folyamatosan korszerűsíteni szükséges. 
– Óvodai játszóterek, udvarok korszerűsítése az új szabvány szerint történjen. 
– Kiemelt figyelmet kell fordítani valamennyi intézménytípusban az informatikai és 

eszközrendszer folyamatos korszerűsítésére. 
Határidő: folyamatos és 2014. december 31. 
Felelős: Alpolgármester 
       Számviteli és Tervezési Iroda Vezetője 
       Műszaki Osztály Vezetője 
             Művelődési Iroda Vezetője 
 

2.8. Együttműködés a nem önkormányzati fenntartókkal és intézményekkel 
Az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt a közoktatási feladatok vállalásában és ellátásában 
közreműködő nem önkormányzati fenntartók száma, ennek megfelelően az ezekben az 
intézményekben ellátott gyermekek, tanulók száma. Az önkormányzat kiegyensúlyozott, a 
lakossági igényeket kielégítő feladat-ellátása nem nélkülözheti a városban található 
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intézményfenntartókkal való folyamatos és jó együttműködésen alapuló kapcsolatok 
kialakítását és fenntartását.  
 
Különösen fontos a kapcsolat az önkormányzati döntésekhez szükséges adatok 
szolgáltatásában, a fenntartói szándékok ismeretében, az intézményvezetőkkel való 
folyamatos kapcsolattartásban, a pedagógus-továbbképzésekben, a művészetoktatási 
feladatokban.  
 
Feladat: 
– A városban működő, nem önkormányzati intézményekkel és fenntartóikkal kialakított 

kapcsolatokat fenn kell tartani, velük szorosan együttműködve kell a közoktatást érintő 
döntéseket meghozni.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Alpolgármester 
             Művelődési Iroda Vezetője 
        
 

 
Záradék: 
 
Elfogadta Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .… /2008.(VI.27.) Kt. sz. 
határozatával. 
 
 
Szentes, 2008. június 03. 
 
 
 

  Szűcs Lajos 
alpolgármester 

 
 
 
 
 

 



SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÖNTÉS- 

ELŐKÉSZÍTÉST SZOLGÁLÓ FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT 

MŰKÖDTETÉSI ÉS – FEJLESZTÉSI TERVÉRŐL 

 

 
 A közoktatási intézkedési terv minden olyan elemet tartalmaz, amelyet a 
vonatkozó jogszabályok előírnak:  
 
 - Az önkormányzat kötelező feladatellátásának módja 

 - a nem kötelező feladatellátások területei 

 - az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével  

              összefüggő elképzelések bemutatása 

- esélyegyenlőségi terv 

 

A 2008 – 2014-re vonatkozó közoktatási intézkedési terv  megállapításainak  és 

elképzeléseinek alapját részben az előző (2000-ben készített) terv tapasztalatai képezik, 

részben pedig, a tényleges számadatokra támaszkodó, a közoktatás jelenlegi helyzetét 

befolyásoló tényezők részletes és pontos bemutatása, amit nevezhetünk helyzetelemzésnek.  

            Ez a helyzetelemzés feltárja, hogy az országos tendenciához hasonlóan Szentes 

városában is csökkent és tovább csökken az óvodát és ezzel együtt az általános iskolát 

kezdő tanulók száma, ezért a közoktatási intézkedési tervnek egyik alapelemét nagyon 

helyesen azok az elképzelések alkotják, amelyek a megváltozott helyzetben az óvodák és 

általános iskolák optimális működését akarják biztosítani. A terv tartalmazza azokat a 

konkrét elképzeléseket, amelyek optimalizálják az óvodai és az általános iskolai 

csoportok számát, valamint a csoportok létszámát. Helyes elképzelés az is, hogy azokat a 

kubatúrákat kívánják folyamatosan fejleszteni, felújítani, amelyek megtartása 

nélkülözhetetlen a kötelező feladatellátáshoz. Az óvoda- és iskolaépületek folyamatos 

fejlesztését, felújítását kiemelten kezeli a terv, agyagi forrást ehhez elsősorban pályázatokkal 

akar szerezni. Ebből a szempontból előnyös, hogy a közoktatási intézkedési terv nagyon 

komoly esélyegyenlőségi tervet tartalmaz, mert ennek meglétével nem zárja ki magát az 

önkormányzat egyetlen uniós pályázatból sem.  

  A helyzetelemzés feltárja, hogy Szentes Város Önkormányzatának mind az 

óvodáiban, mind az általános iskoláiban nagyon magas a hátrányos, és a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók aránya. (Az iskolában ez az arány 33,6%, minden harmadik 

gyermek!) Súlyosbítja a helyzetet, hogy mind az óvodákban, mind az iskolában ez az arány az 



átlagtól nagyon eltérő adatokat mutat. E probléma kezelésére a közoktatási intézkedési 

tervben több helyen is találunk megoldási javaslatot:  

1. Az önkormányzat önként vállalt feladatellátásai közül a pedagógiai szakszolgálat 

működtetése. (A hátrányos helyzetű tanulók ilyen nagy aránya mellett ez meglehetősen 

indokolt.) 

2. A fenntartó az iskoláit kötelezi arra, hogy a pedagógus-továbbképzési terveikben 

helyezzék előtérbe az olyan szakemberek képzést, akik segítik a hátrányos helyzetű 

gyermekek oktatását-nevelését (logopédus, fejlesztőpedagógus, kooperatív tanulási technikák 

stb.). 

3. A fenntartó az óvodáiban több logopédust kíván foglalkoztatni. 

4. A fenntartó módosítani kívánja a körzethatárokat, hogy a hátrányos helyzetű, 

valamint a sajátos nevelési igényű tanulók eloszlásának aránya intézményenként 

egyenletesebb legyen. (A szabad iskolaválasztás miatt a körzethatárok nem feltétlenül oldják 

meg ezt a problémát, valamint azért sem, mert a városban működik nem önkormányzat által 

fenntartott óvoda és iskola. A probléma maradéktalan megoldását csak az önkormányzat által 

fenntartott egységes iskola jelentené, mert így a fenntartó minden gyereket ugyanabba az 

iskolába venne fel, és szabadon eldönthetné, hogy melyik telephelyet jelöli ki számára.) 

Szentes Város Önkormányzata a kötelező közoktatási feladatok ellátása mellett a 

következő feladatokat vállalta önként: 

- kollégiumi ellátás 

- alapfokú művészeti oktatás 

- pedagógiai szakszolgáltatások 

- általános iskolai felnőttoktatás 

 

Ezek közül az általános iskolai felnőttoktatásra jelenleg nincs igény, de a lehetőségét 

mindenképpen meg kell hagyni, hiszen egyik pillanatról a másikra jelentkezhet rá igény. A 

kollégiumi ellátással a város jogos igényt elégít ki. A közoktatási intézkedési terv tartalmazza 

a kollégium fenntartására és fejlesztésére vonatkozó konkrét és reális elképzeléseket. Az 

alapfokú művészeti oktatás magas színvonalát bizonyítja, hogy a művészeti iskola kiváló 

minősítést kapott. A kiváló minősítés alapján az állami finanszírozás jelenleg megfelelő, jogos 

terv a táncoktatás visszaállítása az iskola profiljába, valamint a művészeti iskola létszámának 

fokozatos növelése megfelelő menedzsmenttel. A művészeti iskola fejlesztését az is 

indokolja, hogy az intézmény a város kulturális életében komoly szerepet tölt be.  



 A közoktatási intézkedési terv mind az óvodák, mind az általános iskolák esetén 

rendelkezik reális humán erőforrás gazdálkodási tervvel. Ez a terv próbálja kezelni 

azoknak a pedagógusoknak a helyzetét, akiknek oktató-nevelő munkája feleslegessé válik a 

gyermeklétszám csökkenése miatt. A humán erőforrás gazdálkodási terv arra törekszik, hogy 

a város intézményeiben javuljon a tanuló/pedagógus arány, hiszen ha sikerül ezt a célt 

megvalósítani, javul a teljesítménymutató, ami magasabb állami finanszírozást jelent a 

fenntartónak. Erről a célról egyetlen fenntartó sem mondhat le. A terv kimondja, hogy a 

fenntartó a közoktatási intézményeiben nem foglalkoztat nyugdíjas pedagógust, valamint a 

gyermeklétszám csökkenése miatt elbocsátásra kerülő pedagógusok átképzéséről, 

foglalkoztatásáról az önkormányzat e terv alapján gondoskodik. 

 A 2007. év adatai alapján az egy általános iskolai osztályba járó tanulók átlaga 23 

fő, ami alsó tagozatban még elfogadható, de a felső tagozatban kevés. Ezzel magyarázható a 

férőhelyek kihasználtságának viszonylag gyenge aránya, ami az általános iskolákban nem éri 

el a 90 %-ot (iskolánként változik, 70% és 92,5% között mozog). Ez az oka a relatíve rossz 

tanuló/pedagógus aránynak, ami rosszabb a megyei és az országos átlagnál, és ez az oka a 

gyenge teljesítményszorzónak is, ami nehezíti a fenntartó gazdálkodását. A terv ezek 

orvoslását a pedagógus létszámleépítésben látja, és valóban nincs a fenntartónak más 

reális megoldása: Ha az e témával kapcsolatos terveit a fenntartó maradéktalanul végrehajtja, 

javulni fog közoktatási intézményeinek teljesítményszorzója, ami a finanszírozás növekedését 

fogja jelenteni. (A kapacitást akkor lehetne optimalizálni, ha a város egyetlen általános iskolát 

hozna létre öt tagiskolával, ez megoldaná a körzethatárokat, a beiskolázást, és a pedagógusok 

óraszámát, hiszen ha egy pedagógus több telephelyen dolgozhatna, jelentősen javulna a 

teljesítményszorzó, ill. minden mutató, ami jelenleg gyenge. Várhatóan még az oktatás 

színvonala is javulna, amiről még a továbbiakban szólok. A későbbiekben - a meglévő terven 

felül - érdemes lenne számítást végezni, jelentene-e megtakarítást az egységes iskola 

létrehozása, emelkedne-e ennek következtében az oktatás színvonala. Több település (pl. 

Makó) élt ezzel a lehetőséggel, érdemes lenne velük konzultálni.) 

A közoktatási intézkedési terv helyesen mutat rá, hogy a szakmai munka 

megítélésének egyik legfontosabb eleme az országos kompetenciamérés. A mérések reális 

elemzése azért is fontos, mert a pedagógusok differenciált bérezésében kap szerepet. Ha egy 

intézmény nem teljesít a kompetenciamérésekben az elvártaknak megfelelően, akkor az 

OKÉV először felszólítja az iskolát, hogy készítsen egy egy évre szóló intézkedési tervet a 

teljesítmények javítása érdekében, de ha a következő évben sem teljesít az elvárásoknak 

megfelelően, akkor az OKÉV a fenntartót szólítja fel, hogy azonnal intézkedjen. 



 A közoktatási intézkedési terv reálisan mutatja be, hogy az iskolák közül egy 

kivételével mind az országos átlag alatt teljesít a kompetenciamérésekben mind 

szövegértésből, mind matematikából, ezért megfelelő tervet dolgozott ki a kompetenciák 

fejlesztése érdekében, ezek közül a leglényegesebbek a következők (Itt kívánom megjegyezni, 

hogy az anyagból nem derül ki, hogy van-e az iskolákban a kompetenciamérés alapján 

hozzáadott pedagógiai érték. Mert ha van, akkor nem baj, ha az adott intézmény az országos 

átlag alatt teljesít, fontosabb az önmagához képest megvalósított fejlődés, mint az országos 

átlaghoz való viszony.): 

- már az óvodában be fogják vezetni a kompetenciaalapú oktatást 

- az általános iskolákban be akarják vezetni, és el akarják terjeszteni a kompetenciaalapú 

oktatást 

- minél több olyan módszerrel akarják megismertetni a pedagógusokat, amelyek segítségével 

elsősorban a gyermekek készségeit lehet fejleszteni (kooperatív technikák, reformpedagógiák, 

projektmódszer stb.) 

- szeretnék elérni, hogy a hátrányos helyzetű tanulók aránya iskolánként ne mutasson jelentős 

eltérést (Nem befolyásolja a hozzáadott pedagógiai értéket a HH gyermekek aránya, ennek 

csak az integrált oktatás esetén van jelentősége.) 

- a nem szakrendszerű oktatás bevezetésétől is várják a kompetenciamérések eredményeinek 

javulását 

A közoktatási intézkedési tervben az oktató-nevelő munka színvonalának emelésére 

készített tervek reálisak és megalapozottak. Mindössze annyi hiányosság róható fel, hogy az 

agyag csak egyetlen helyen említi meg a nem szakrendszerű oktatás bevezetését, pedig erre az 

iskoláknak már fel kellett készülniük, és fel kellett rá készíteni a pedagógusokat, hiszen 2008. 

szeptemberétől felmenő rendszerben kötelező bevezetni az ország valamennyi ötödik 

osztályában legalább a tanítási órák 20%-ában (kt.8.§ (3)). Javaslom, hogy a fenntartó azzal 

az egy gondolattal egészítse ki közoktatási intézkedési tervét, amely garantálja, hogy 

iskoláiban meglesznek a megfelelő végzettségű szakemberek a nem szakrendszerű oktatás 

megvalósításához. Ez azért fontos, mert azok az országok szerepelnek jobban a PISA 

mérésekben, amelyekben a nem szakrendszerű oktatás (az alapozás) 12 éves korig tart. 

  

 Az önkormányzat közoktatási kiadásainak alakulása reálisan mutatja, hogy a 

kiadások nem csökkentek számottevően az elmúlt három évben annak ellenére, hogy a 

gyermeklétszám jelentősen csökkent. A negatív spirálból az egyetlen kivezető utat a 

tanuló/pedagógus arány javítása jelentheti, amit a fentiekben már elemeztünk több 



összefüggésben is, vagyis az optimális gazdálkodáshoz elengedhetetlen a pedagógusok 

számának a csökkentése. 

 

 A közoktatási intézkedési terv II. fejezete konkretizálja azokat a feladatokat, 

amelyeket 2014-ig az önkormányzatnak végre kell hajtania ahhoz, hogy közoktatási 

intézményei optimálisan működjenek, vagyis finanszírozhatóak legyenek, és a szakmai 

munkájuknak a színvonala emelkedjen. 

 E fejezet röviden definiálja a konkrét feladatot, megnevezi a feladat végrehajtásának 

felelősét, és azt a határidőt, ameddig az adott feladatot végre kell hajtani. A tervnek ez a része 

konkrétsága miatt nagyon jól ellenőrizhető, számon kérhető. A 47 konkrétan megfogalmazott 

feladat mindegyike megvalósítható, mindegyike azt a célt szolgálja, hogy Szentes város 

önkormányzati fenntartású óvodái és általános iskolái optimálisan működjenek. 

 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a közoktatási intézkedési terv nagyon gondosan 

és alaposan összeállított, mindenre kiterjedő, alaposan előkészített anyag. Ennek alapján 

Szentes Város Önkormányzatának Közoktatási Intézkedési Terve a vonatkozó 

jogszabályoknak sehol és semmiben nem mond ellent. A közoktatási intézkedési terv 

minden gondolata azt mutatja, hogy Szentes város mindent meg kíván tenni közoktatási 

intézményeinek optimális működtetéséért, a város közoktatási színvonalának az 

emeléséért. 

 

A fentiek alapján, az általam tett néhány megjegyzést figyelembe véve, javaslom a 

Képviselőtestületnek a közoktatási intézkedési terv elfogadását! 

 

 

  Szeged, 2008. április 21. 

 

 

                                                                                   Bácsi János 
                                                                             közoktatási szakértő 
                                                                               (igsz.: 005693-02) 



SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÖNTÉS- 

ELŐKÉSZÍTÉST SZOLGÁLÓ FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT 

MŰKÖDTETÉSI ÉS – FEJLESZTÉSI TERVÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

A közoktatási intézkedési terv kiegészítése minden olyan elemet tartalmaz, 
amelyet a vonatkozó jogszabályok előírnak:  
 
 - Az önkormányzat kötelező feladatellátásának módja 

 - a nem kötelező feladatellátások területei 

 - az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével  

              összefüggő elképzelések bemutatása 

- esélyegyenlőségi terv 

 

A kiegészítés az elemzés és értékelés részekben érdemi változtatásokat nem tartalmaz,  

csak néhány számszaki pontosítás történt, pl.: II.3.-ban az önkormányzati iskolák 

gyermeklétszám csökkenésének módosítása 253 főről 218 főre stb. 

 

 II. Intézkedési terv fejezetben több érdemi változás történt. Néhány feladatot, amit 

nagyon általánosan fogalmaztak meg, kihagytak a módosított tervből, illetve konkrétabban, 

vagy pontosabban fogalmaztak meg, változtattak a határidőkön, mint például az óvodákkal 

kapcsolatos intézkedésekkel foglalkozó részek. 

 A kiegészítés még nagyobb gondot fordít az önkormányzati fenntartású oktatási 

intézmények tárgyi, pénzügyi és humán erőforrásokkal való takarékosabb gazdálkodására, 

valamint a szakmai feladatok eredményesebb, feladatalapú finanszírozásának 

megvalósítására. 

 A kiegészítések következtében a terv még konkrétabbá vált. 

 

A fentiek alapján javaslom a Képviselőtestületnek a közoktatási intézkedési terv 

kiegészített változatának elfogadását! 

 

  Szeged, 2008. június 11. 

 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                Bácsi János 

                                                                             közoktatási szakértő 
                                                                               (igsz.: 005693-02) 


