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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 130/2011. (V.30.) határozatával döntött 
az önkormányzati fenntartású általános iskolákban 2011/2012-es tanévben indítható 
osztályok számáról és ehhez kapcsolódóan a pedagógus és technikai álláshelyekről.  
 
2011. július 20. napig megtörtént tanulói jogviszony megszűnések alapján a következők 
állapíthatók meg: 
  
Az intézményátszervezéssel kapcsolatosan a Deák Ferenc Általános Iskolából 28 tanuló 
a fábiánsebestyéni általános iskolába, 2 tanuló a Koszta József Általános Iskolába, 6 tanuló 
pedig más helyre távozott, így az összes kiiratkozottak száma: 36 fő. Legnagyobb számú 
lemorzsolódás a szeptembertől 2.c, 3.c, 5.c, 6.c és 7.c osztályokban tapasztalható. Bár a 
kiiratkozott tanulók száma magas, azonban a megmaradt tanulók száma alapján 
osztályösszevonást nem lehet végrehajtani.   

A Klauzál Gábor Általános Iskolában szeptember 1-jén várhatóan 449 fő tanuló 20 
osztályban kezdi meg tanulmányait. Ez a májusi adathoz képest 1 osztálynyi csökkenést 
jelent. Legtöbben a 2011/2012-es tanévben 2.b, 4.a, 5.b, 7.b osztályokból távoztak el, 
közülük mintegy 20 fő a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában, 12 fő pedig más 
intézményben folytatja tanulmányait.  

Az átszervezéshez kapcsolódóan a testület a Klauzál Gábor Általános Iskolában 
összevonásra kerülő második évfolyamban tanuló sajátos nevelési igényű tanulók magas 
száma miatt heti plusz 14 órát biztosított csoportbontásra. A 2. évfolyamon a kiiratkozások 
után a ténylegesen megmaradt tanulók száma (2.a: 23 fő, korrigált létszám: 30 fő, 2.b: 22 
fő, korrigált létszám: 28 fő) alapján megállapítható, hogy elegendő a törvény által előírt 
óraszám. A meglévő óraszámok továbbra is biztosítják a tagozatos oktatás feltételeit (pl. 
ének-zene).  

A Klauzál Gábor Általános Iskolában az új tanévben ötödik évfolyamba lépő tanulók száma 
51 fő, a korábbi 66 fő helyett, ezért indokolt az ötödik évfolyamon 3 osztály helyett 2 
osztályt indítani. 

Figyelemmel a 2011/2012-es tanévben a Klauzál Gábor Általános Iskolában az indítandó 
osztályok számára a májusi határozathoz képest további pedagógus álláshely 
megszüntetés szükséges. Az álláshelyek megszüntetése esetében ebben az évben még 
utoljára a korengedményes nyugdíjazás feltételei igénybevehetők, mely mind az 
önkormányzat, mind a dolgozók számára előnyös megoldás. A megszüntetendő 
álláshelyek kapcsán lehetőség nyílik a létszámcsökkentéshez egyszeri hozzájárulás 
igénybevételére. Álláshely megszüntetésre csak a korengedményes nyugdíjat 
igénybevevők esetében kerül sor, a többi munkaviszony esetében nem történt változás. 
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Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
 
 
……../2011. (VIII.15.) 
 
Tárgy: Klauzál Gábor Általános Iskola 2011/2012. tanévi pedagógus létszámának 
meghatározása 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Klauzál Gábor Általános 
Iskola 2011/2012. tanévi pedagógus létszámának meghatározása tárgyú előterjesztést és 
az alábbiak szerint dönt: 
 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 130/2011. (V.30.) határozatának 

4./ pontjában a Klauzál Gábor Általános Iskolában a második évfolyamon történő 
csoportbontáshoz engedélyezett heti 14 órát szeptember 1-jétől nem biztosítja, mivel a 
meglévő óraszámok továbbra is biztosítják a tagozatos oktatás feltételeit.  

Felelős: Intézményvezető 
       Szentes Város Alpolgármestere 

Határidő: 2011. szeptember 01. 
 
2./ 2011. szeptember 1-től a Klauzál Gábor Általános Iskolában a pedagógus létszám: 

44,04 fő, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő gyermek és ifjúságvédelmi 
felelős, a technikai dolgozói létszám: 13 fő. Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek 
megfelelően 2,73 fő pedagógus álláshely megszüntetéséről, mely álláshely 
átcsoportosítással nem oldható meg. 

Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
    Intézményvezető 

Határidő: 2011. augusztus 31. 
 
3./ A Képviselő-testület a tanulói létszámok ismeretében kötelezi a Klauzál Gábor Általános 
Iskola igazgatóját, hogy a 2011/2012-es tanévben induló ötödik évfolyamot két osztályba 
vonja össze. 
 
  Felelős: Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója 
  Határidő: 2011. szeptember 1. 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Szentes Város Alpolgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
5./ Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója 
6./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
 
Szentes, 2011. augusztus 1.   
 
 

Karikó-Tóth Tibor 
alpolgármester 


