
Hétfın döntenek a képviselık a szentesi általános 
iskolákról 

Szentes - Pénzt takaríthat meg a város az iskola-összevonással, de kétszer is meg 
kell fontolni a döntést – írja az a tanulmány, amely Szentes megbízásából készült. 
A hétfıi képviselı-testületi ülésen döntenek a Damjanich- és a Petıfi-iskola 
sorsáról. A szülık tüntetésre kértek engedélyt. 

Az interneten is közzétett elıterjesztés szerint a 
Deák-iskolába 16, a Damjanich-tagiskolába 15 elsıs 
gyermeket írattak be. Azt javasolja a Karikó-Tóth 
Tibor által jegyzett dokumentum, hogy a Deákban 2 
elsı osztály indítását engedélyezze 18–19 fıvel, 
ehhez a Koszta-iskolába jelentkezık közül 6 körzeten 
kívüli gyermeket a Deákba irányítsanak át. A 
Damjanichban ne is induljon elsı osztály. A Petıfibe 
16 leendı elsıst írattak be: ott sem javasolják 
osztály indítását.  
 
A Hunniareg Pedagógiai Intézet tanulmánya az iskolák 
átszervezésével kapcsolatban két lehetıséget vázol fel. Vagy minden intézmény a 
Petıfi jogutódja lesz, vagy csak a Klauzál-iskola. Az elıterjesztés csak az utóbbi 
lehetıséggel számol. A Klauzálba 36 elsıst írattak, a Petıfibe 16-ot, így a jogutód 
intézményben 2 elsı osztály indítását tervezik 26-26 fıvel. Az ebben a két 
intézményben a jelenlegi összesen három elsıs osztályt jövıre két másodikos 
osztállyá tervezik összevonni. A tanulmány az egyenletesebb létszámeloszlás 
érdekében a jelenlegi körzethatárok módosítását is javasolja. 
 
A Hunniareg idén februárban készített és áprilisban kiegészített tanulmánya a 
Damjanich és a Petıfi megszüntetését az alacsony tanulói létszámmal és 
költséghatékonysággal indokolja. A felülvizsgálati dokumentum azonban rávilágít, 
hogy szeptembertıl a várhatóan megnövekedett létszámú Klauzálban 23, az 
összevont Deákban 13, míg a jelenleg legnépszerőbb Kosztában mindössze 2 százalék 
lesz a halmozottan hátrányos helyzető tanulók aránya. Miután a Koszta és a Klauzál 
közötti aránykülönbség a rendeletben elıírt százalékhatáron mozog, azt javasolják: 
az eddig a Kosztához tartozó derekegyházi tagiskola a Klauzálhoz csatlakozzon. Ezzel 
az intézkedéssel nı a tanulók létszáma, és így csökken a „HHH-s" gyermekek aránya. 
A tanulmány tehát nem a hátrányos helyzető gyerekek arányosabb elosztását, hanem 
a létszámnöveléssel járó arányszám-módosulást tartja követendınek. Ennek azonban 
távolabbra mutató negatív hatásai is lehetnek. Ahogy arra a kiegészítı dokumentum 
kitér: a Petıfiben jelenleg erıteljes a szegregálódás: elkülönülnek a nehéz sorsú 
gyerekek, pedig ık akkor fejlıdnek jobban, ha a többiekkel egy csoportba tartoznak. 
Abban az esetben, ha az intézmény egyszerően beolvad a Klauzálba, megvan a 
kockázata, hogy ez a folyamat újból elindul. A dokumentumban ez áll: városstratégiai 
szempontból átgondolandó, jó-e, hogy egy intézmény esetleg szegregátummá váljon. 
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A hétfıi képviselı-testületi ülés idején a Damjanich és a Petıfi szülıi szervezete 
demonstrációra készül. 
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