
Bezárhat két iskola - gyerek lenne, csak nem a 
körzeti intézményt választják 

Szentes - Bezárhatják a Damjanich és a Petıfi Sándor Általános Iskolát. A 
polgármester szerint szükséges az átalakítás, ugyanis alig 100 gyermek kerül a 
városban az állami iskolák elsı osztályaiba. Egy óvodára is lakat kerülhet. 

Interneten terjedı petíciót kapott a delmagyar.hu 
szerkesztısége:  
„Ne engedjük, hogy bezárják a Petıfi Sándor 
Általános Iskolát! 2011. 03.�17.-én egy soron kívül 
összehívott tanári értekezleten, minden elızmény 
nélkül közli Szirbik Imre polgármester a 
pedagógusokkal, hogy bezárják az iskolát. Jelenleg 
250 fı tanulója van az iskolának. Ezt a tanévet még 
itt fejezik be a diákok, a következı tanévet pedig 
minden gyermek az önkormányzat által 
meghatározott helyi iskolákban folytatja, ami a 
jelenlegi osztályok szétdarabolását eredményezi." A 
petíció szerint bezárás vár a Damjanich János Általános Iskolára is, a két 
intézményben összesen 400 szentesi diák érintett. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A következı, március 25-i testületi ülésre 
beterjesztett alpolgármesteri elıterjesztésbıl 
kiderül, hogy az önkormányzat felkérte a Hunniareg 
Pedagógiai Intézetet, hogy vizsgálják meg a városi 
fenntartásban lévı közoktatási intézményeket. E 
szerint az alapfokú oktatási intézmények 
hatékonyabb, költségtakarékosabb mőködtetésének 
érdekében szükséges az átalakítás. Karikó-Tóth 
Tibor alpolgármester elıterjesztése szerint úgy, 
hogy „a folyamatosan csökkenı tanuló létszám a 
rendelkezésre álló kapacitásokat minél jobban 
kihasználja, a halmozottan hátrányos helyzető 
tanulók arányos elosztásával hatékonnyá váljon." 
 
A képviselı-testületnek azt javasolja, hogy Szentes 
vonja össze az általános iskoláit, és hozzon létre egy 
közös igazgatású intézményt. Az összevonásra két 
terv készült, az egyik szerint megszüntetik a Petıfi 
és a Damjanich iskolát, a másik szerint a Petıfi 
kifutó rendszerben néhány évig tovább él, de a 
Damjanich így is megszőnik 2011 nyarával. Az 
elıterjesztésbıl kiderül: a Petıfi iskolában a 
2011/2012 tanévre számított tanulói létszám nem 
éri el a költségvetési törvényben elıírt osztály átlaglétszámot. 
 

Az önkormányzat számításai szerint az átalakítással 
2011-ben 42 millió 500 ezer, 2012-ben 85 millió 100 
ezer forintot takarítanának meg. Az elbocsátás 6 
pedagógust, 16 technikai dolgozót és 2 vezetıt 
érintene – végkielégítésükre mintegy 60 milliót kell az 
önkormányzatnak költeni. Ennek ellenére számításaik 
szerint az összevonás és leépítés 2012-ben már 
éreztetné pozitív eredményét. 
 
A szakértıi jelentést olvasva kiderül, hogy Szentesen és 
térségében az országos átlag feletti a természetes 
fogyás.1990-tıl 2009 végéig 3 ezer 553 fıvel csökkent 
Szentes lakossága. Ez 11 százalékos csökkenés. A Petıfi 
iskola bezárásához nagyban hozzájárul az a tény, hogy 
míg a 2006/2007-es tanévben 320, addig a 2010/2011-
esben már csak 246 gyermek jár az iskolába. A 
tanulmány számításai szerint az intézmény 
kihasználtsága nem éri el a 70 százalékot, az elmúlt 5 

évben 23 százalékkal csökkent az osztályok létszáma. 
 
Az is kiderült, hogy ennek ellenére lenne a körzetben az iskola fenntartásához elég 
gyermek, ám a szülık jövıre mégsem a Petıfibe íratnák ıket. A leendı elsı 
osztályosok felmérése is azt támasztotta alá, hogy hiába a körzetben a legmagasabb a 
tankötelesek száma – 70 fı – az elızetes igényfelmérések alapján összesen 11 
gyermeket szeretnének ebbe az iskolába íratni. Az alacsony tanulói létszámot az 
egyházi intézmények közelségével, és azok elszívó hatásával magyarázzák. 

A Damjanich szinte biztos, hogy megszőnik.

Központi Óvoda Kossuth 
Utcai Tagóvoda 

"Javaslom, hogy a Kossuth u-i 
tagóvodába ne kerüljön sor 
gyermekek óvodai felvételére" 
"Kossuth Utcai Tagóvoda - 
jelenleg 15 óvodással 
"Az óvodák több telephelyes 
rendszerben mőködnek, mely a 
színvonalas, egységes szakmai 
munka megvalósítását 
hátráltathatja. A Központi 
Óvoda Kossuth utcai 
Tagóvodájának létszáma a 
legalacsonyabb: 15 fı. 
Fenntartása átgondolandó." 
"A Központi Óvoda Kossuth 
Utcai Tagóvodájának bezárását 
megfontolandónak tartjuk." 
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A város másik végében található Damjanich János Tagiskola már eddig is egy másik, a 
Deák Ferenc Általános Iskola szárnyai alatt mőködött. A kihasználtság 70 százalékos, 
azonban a Damjanich is csökkenı gyerekszámmal mőködik. A tanulmány szerint a 
Deák beiskolázási körzetében jelenleg 72 tanköteles gyermek van, ebbıl 12 
választotta az elızetes felmérések alapján az iskolát a 2011/12-es tanévre. Más 
körzetekbıl érkezı gyermekekkel együtt összesen 16 jelezte elızetesen beiratkozási 
szándékát. A körzetben lévı tanköteles gyermekek inkább a Kiss Bálint Református 
Általános Iskolát és a Koszta József Általános Iskolát választják. A Damjanich 
tagiskola környékén összesen 6 tanköteles korú gyermek van, és szintén 6 fı jelezte a 
beiratkozási szándékát. A költségeket növeli, hogy az iskolában túl sok a technikai 
dolgozó. 
 
A tanulmány készítıi a „kialakult szegregáció és az alacsony tanulói létszám miatt" a 
Petıfi Sándor Általános Iskolát nem javasolja tovább mőködtetni.  
 
A testület a március 25-ei közgyőlésen dönthet a tervezetrıl.  

Felújítják a Petıfit - ide középiskolások járhatnak 2011 ıszétıl.

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Kis iskola - nagy baj. Az 
iskolaállamosítás margójára

Makói romák a bőnözés ellen

Abortusz: a többség nem akar szigorítani a szabályokon

hirdetés   
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