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Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentes
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. március - április
hónapban megtartott óvodai felvételek illetve az általános iskolai első osztályokba
történő beiratkozások létszámadatainak ismeretében szükséges meghoznia döntését
a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben indítható óvodai csoportok és általános
iskolai első osztályok számát illetően.
Szentesen az óvodai felvételikre 2010. március 29-31. között került sor.
A Kertvárosi Óvoda tagóvodáiban a beiratkozott gyermekek száma 452 fő a
2010/2011. nevelési évben az alábbiak szerint:
Óvoda neve

Rákóczi Ferenc
utcai Óvoda
Damjanich utcai
Óvoda
Köztársaság
utcai Óvoda
Dr.
Mátéffy
Ferenc
utcai
Óvoda
Eperjesi Óvoda
Összesen:

Alapító
okirat
szerinti
férőhely

Férőhelyszám
módosítás után a
férőhelyek száma

Dec. 31-ig
beiratkozott
gyermek
száma

Előjegyzett

Összesen

Óvodai
csoportok
száma

185

185
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6
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8
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40

0

40

2
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4
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100

100
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2
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4
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6
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9
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A táblázatból is megállapítható, hogy a Damjanich utcai Óvodában és a Köztársaság
utcai Óvodában a férőhelyszámot növelni szükséges. A Damjanich utcai Óvoda
csoportszobáinak mérete lehetővé teszi, hogy az alapító okiratban foglalt 37
férőhelyet 40 férőhelyre növeljük. A Köztársaság utcai Óvodában a jelenleg fejlesztő
szobaként funkcionáló helyiség ideiglenesen csoportszobaként működhetne úgy,
hogy a jelenlegi 100 férőhelyet 116-ra módosítja a tisztelt Képviselő-testület. A
Rákóczi utcai Óvodában 2010. januári indítással engedélyezett 8. csoportot a
beiratkozáskor jelentkező igények szerint továbbra is fenn kell tartani, így javaslom
hogy ezt 2010. július 1-től a fenntartó engedélyezze 2011. június 30-ig. Ezzel

egyidejűleg a 8. csoportban dolgozó határozott időre alkalmazott pedagógusok,
illetve dajka munkaszerződését is javaslom 2011. június 30-ig meghosszabbítani.
A Köztársaság utcai Óvodában a férőhelyszám módosítás indokolttá teszi az új
csoport miatt 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely fejlesztését.
A Központi Óvoda tagóvodáiban összesen 532+7 gyermek van az alábbiak szerint:
Óvoda neve

Klauzál utcai
Óvoda
Apponyi téri
Óvoda
Vásárhelyi úti
Óvoda
Bocskai utcai
Óvoda
Kossuth utcai
Óvoda
Szent Anna
utcai Óvoda
Farkas Antal
utcai Óvoda
Összesen:

Alapító
okirat
szerinti
férőhely

Férőhelyszám
módosítás után a
férőhelyek száma

Dec. 31-ig
beiratkozott
gyermek
száma

Előjegyzett

Összesen

Óvodai
csoportok
száma

100

100+7

100+7

5

104+7

4+1

75+10
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99

10

109

4

50

50

47

1

48

2

45

45

45

0

45

2
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90

0

0

0

0

100

100

96

5

101

4

125
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125
610+7

120
506+7

5
26

125
532+7

5
21+1

Javasoljuk az Apponyi téri Óvodából a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek
csoportját áthelyezni a Klauzál utcai Óvodába, melynek férőhelyszámát 100-ról
100+7-re (a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportja miatt), az Apponyi
téri Óvodában pedig 75+10-ről 100-ra növelni a férőhelyszámot. Így az Apponyi téri
Óvodában egy csoporttal több lesz, azonban a csoportok számának növelése nem
jár álláshely fejlesztéssel, mivel a Kossuth utcai Óvodából az általános iskolai
tanulmányokat megkezdő gyermekek csoportjában dolgozó 2 fő óvodapedagógus és
dajka átkerül az Apponyi téri Óvodába.
Az önkormányzati fenntartású általános iskolákba 2010. április 7-9. között volt
lehetőség beiratkozni. A beiratkozások fenti napokon rendben lezajlottak, az
előterjesztés időpontjáig a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez fellebbezés nem
érkezett.
Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban az alábbiak szerint alakultak az
első osztályos beiratkozások:
Intézmény neve

Összesen

Összes
tanulóból
szakértői
vizsg. vár

Összes
tanulóból
SNI

SNI-vel
korrigált
létszám

28/13

0

1/3

29/16

Klauzál Gábor Általános
Iskola

27

4

1

28

Koszta József Általános
Iskola/ Derekegyházi
Tagiskola

60/9

0/1

0

60/10

Petőfi Sándor Általános
Iskola

14

0

2

16

151

5

7

159

Deák Ferenc Általános
Iskola/ Damjanich János
Tagiskola

Összesen:

2

A közoktatási törvényben foglaltakra, valamint a 2010. februári Képviselő-testületi
döntésre tekintettel szükséges meghatározni a 2010/2011. tanévben indítható
osztályok számát. A Képviselő-testület a 38/2010. (II.26.) Kt. határozatában döntött
arról, hogy az önkormányzati fenntartású általános iskolákban legalább 1-1 első
osztály indítását engedélyezi azzal, hogy szem előtt kell tartani a közoktatási
törvényben meghatározott létszámhatárokat (átlaglétszám: 21 fő, max. létszám: 26
fő). A sajátos nevelési igényű gyermekek kettő illetve három főként való számításba
vételét az osztályok létszámának számításánál figyelembe kell venni. Valamennyi
iskola esetében elmondható az első osztályok indításával kapcsolatban, hogy nem
csak körzetes gyermeket vettek fel, így a fenntartónak egyes iskolák esetében
szükséges engedélyezni a maximális létszám 20%-kal való túllépését. Mindezek
figyelembevételével javaslom, hogy a Képviselő-testület határozza meg a 2010/2011.
tanévben az önkormányzati fenntartású általános iskolákban indítható osztályok
számát.
Az önkormányzati és az egyházi fenntartású általános iskolákba összesen 250 fő
gyermeket írattak be a szülők. Ezek figyelembevételével az önkormányzati
fenntartású iskolákba a beíratott első osztályosok száma 151 fő (a beíratott
nagytőkei és derekegyházi gyermekekkel együtt). Az egyházi fenntartású általános
iskolákba összesen 99 fő gyermek iratkozott be, így ezekben az intézményekben 2-2
első osztály indul.
Az önkormányzati fenntartású általános iskolákba a beiratkozásokat figyelembe véve
a következő javaslatot teszem az első osztályok indítására:
1./ A Deák Ferenc Általános Iskolába 28 tanuló beíratása történt meg a Deák
Ferenc Általános Iskola Damjanich János Tagiskolájába 13 fő gyermeket írattak
be a szülők.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Deák Ferenc Általános
Iskolában 1 első osztály indítását 28 fővel – a maximális létszám 20%-kal való
túllépését a fenntartó ebben az esetben engedélyezi -, a Damjanich János
Tagiskolában 1 első osztály indítását 13 fővel engedélyezi.
2./ A Klauzál Gábor Általános Iskolába a beiratkozott tanulók száma 27 fő, így egy
első osztály indítható, abban az esetben amennyiben a fenntartó engedélyezi a
maximális létszám 20%-kal való túllépését.
3./ A Koszta József Általános Iskolába Szentesen 60 tanulót, a székhely
intézmény Derekegyházi Tagintézményébe összesen 9 fő tanulót írattak be. Ennek
alapján a Koszta József Általános Iskolában 2 első osztály – 30-30 tanulóval –
indítható, ebben az esetben a fenntartó engedélyezi a maximális létszám 20%-kal
való túllépését, a derekegyházi tagiskolában az elmúlt évekhez hasonlóan 0,5
osztály indul. A tagiskolában az összevont 1-2. osztály létszáma az SNI-s tanulókkal
együtt eléri a 31 főt, így a fenntartónak a maximális létszám 20%-kal való túllépését
engedélyezni szükséges.
4./ A Petőfi Sándor Általános Iskolába beíratott gyermekek száma 14 fő, így a
fenntartó 1 első osztály indítását engedélyezi.
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A végleges beiratkozási adatokat figyelembevevő, valamint az ehhez
kapcsolódó pedagógus és technikai létszámok alakulását a májusi testületi
ülésre terjesztjük a képviselő-testület elé.
A beiratkozó első osztályos illetve az általános iskolát befejező nyolcadik osztályos
létszámok, valamint a derekegyházi tagintézmény tanulói létszámai alapján 2010.
szeptember 1-jén az egyes önkormányzati általános iskolákban várhatóan a
következő tanulói létszámok állapíthatók meg:
Intézmény neve
Koszta József Általános
Iskola és Derekegyházi
Tagiskolája
Klauzál Gábor Általános
Iskola
Petőfi Sándor Általános
Iskola
Deák Ferenc Általános
Iskola és Damjanich János
Tagiskolája
ÖSSZESEN:

Tanulók száma/osztályok
száma:
2009/2010. tanév
539/22

46/2

Tanulók száma/osztályok
Száma 2010/2011. tanév:
519/21

45/2

288/12

267/11

261/12

252/12

245/10

165/8
1544/66

232/9

157/8
1472/63

Indokoltnak tartom, hogy a napközis csoportokat a 2010/2011-es tanítási évben
továbbra is úgy szervezzék az intézmények, hogy azok létszámai a
teljesítménymutató által megkövetelt létszámokat elérjék (1-4. évfolyamon = 25
fő/csoport, 5-8. évfolyamon = 25 fő/csoport).
Mindezek alapján az önkormányzati fenntartású óvodák és általános iskolákba
beíratott gyermekek, illetve az iskolák tanulólétszámai alapján a következő határozati
javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:
………/2010. (IV.27.) Kt.
Tárgy: A 2010/2011. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai
csoportok, általános iskolai első osztályok számának meghatározása,
Alapító okiratok módosítása
Határozati javaslat
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010/2011.
nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai első
osztályok számának meghatározása, Alapító okiratok módosítása tárgyú
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1./ 2010. szeptember 1. naptól a Kertvárosi Óvoda Alapító okiratának “maximális
befogadóképesség” című fejezet:
- Damjanich utcai Tagóvoda 37 fő-ről 40 főre az
- Köztársaság utcai Tagóvoda 100 fő-ről 116 főre módosul.
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2./ 2010. szeptember 1. naptól a Központi Óvoda Alapító okiratának “maximális
befogadóképesség” című fejezet:
- Apponyi téri Tagóvoda 75+10 fő-ről 100 főre az
- Klauzál utcai Tagóvoda 100 fő-ről 100+7 főre módosul.
3./ A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jóváhagyott alapító
okiratok bejegyzése iránti kérelem 8 napon belüli benyújtásáról a Magyar
Államkincstárhoz.
4./ A Kertvárosi Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvodájában a Képviselő-testület 2011.
június 30-ig engedélyezi a nyolcadik csoportot, valamint a Köztársaság utcai
Tagóvodában az ötödik csoport kialakítását.
5./ A Kertvárosi Óvoda Tagóvodáiban meghatározott gyermeklétszámok szerint
összesen 20 óvodai csoport indítására kerüljön sor.
6./ A Központi Óvoda Klauzál utcai Óvodájába engedélyezi a középsúlyos értelmi
fogyatékos gyermekek csoportjának áthelyezését, és az Apponyi téri Óvodában a
negyedik csoport indítását.
7./ A Központi Óvoda Tagóvodáiban meghatározott gyermeklétszámok szerint
összesen 21+1 (SNI gyermekek) csoport indítására kerüljön sor.
Felelősök: Intézményvezetők
Határidő: 2010. május 09.
8./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a 2010/2011. tanévben az önkormányzati
fenntartású általános iskolák az alábbiak szerint szervezzék az első osztályos
tanulócsoportokat:
a.) A Deák Ferenc Általános Iskolában engedélyezi a Képviselő-testület 1 első
osztály indítását 28 fővel (ez esetben a maximális létszám 20%-kal való túllépését a
fenntartó engedélyezi), és 1 első osztály indítását a Damjanich János Tagiskolában
13 fővel.
b.) A Klauzál Gábor Általános Iskolában 1 első osztály indítható 27 fő létszámmal
(ez esetben a maximális létszám 20%-kal való túllépést a fenntartó engedélyezi).
c.) A Koszta József Általános Iskola a székhely intézményben 2 párhuzamos első
osztályt indíthat. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Koszta József Általános
Iskolában az első osztályok 30 fő illetve 30 fő létszámmal induljanak (ez esetben a
maximális létszám 20%-kal való túllépését a fenntartó engedélyezi).
d.) A Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagiskolájában a Képviselőtestület engedélyezi, hogy az első osztály 9 fő létszámmal induljon, továbbá
engedélyezi az összevont 1-2. évfolyamon a maximális létszám 20%-kal való
túllépését. Így a 2010/2011. tanévben az 1-4. évfolyamokon 2 összevont osztály –
1-2. és 3-4. osztály – indulhat.
e.) A Petőfi Sándor Általános Iskolában a Képviselő-testület 1 első osztály
indítását engedélyezi 14 tanulóval.
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9./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy a 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet 36. §-a szerint írásban értesítse a szülőket az óvodai, iskolai felvételekkel
kapcsolatosan.
Felelős: Intézményvezetők
Határidő: 2010. május 09.
9./ Az intézményvezetők a 2010/2011-es tanévben is törekedjenek arra, hogy a
napközis csoportokban a létszámok a teljesítménymutatók által megkövetelt
létszámokhoz közeledjenek (1-4. és 5-8. évfolyamokon 25 fő/csoport).
Felelős: Intézményvezetők
Határidő: 2010. szeptember 01.
10./ Az önkormányzati fenntartású óvodákban az óvodai csoportok, és az általános
iskolákban az első osztályos tanulócsoportok számának ismeretében a 2010/2011.
nevelési-, illetve tanévben az intézményekben foglalkoztatható közalkalmazotti
létszámokról a Képviselő-testület májusi ülésén dönt. Az óvodai csoportok számának
növelése álláshely fejlesztést jelent, melynek hatása a 2010. évi költségvetésben
többletforrást igényel.
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Határidő: 2010. májusi testületi ülés
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
5./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
6./ Általános iskolák igazgatói
7./ Óvodák vezetői
8./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
Szentes, 2010. április 21.
.
Szűcs Lajos
alpolgármester
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