
Nem csökkentik a pedagógus-álláshelyek számát 

Szentes - Most nem csökkenti tovább a pedagógus-álláshelyek számát: így döntött 
a szentesi képviselı-testület a hétfıi rendkívüli ülésen. A törvény szerint így a 
korengedményes nyugdíjaztatás költségeire sem kérhet támogatást az államtól. 

7 igen, 7 nem arányban szavaztak a szentesi 
képviselık – kétszer is – arról, hogy megszüntessenek-
e két pedagógus-álláshelyet a Klauzál- és a vele 
összevont Deák Ferenc iskolában. Az egyik pedagógus 
ugyanis rendes nyugdíjba megy, a másikat 
elırehozott nyugdíjba küldik. A két álláshelyet 
azonban most nem szüntette meg a testület, a két 
tanár helye elvileg így betölthetı. 
 
A döntések az intézmények átszervezése miatt 
születtek. Az eddigi események miatt a tiltakozó 
szülık a Deák-iskolából huszonnyolc gyereket 
Fábiánsebestyénbe, kettıt a szentesi Koszta József iskolába, míg további hatot vidéki 
intézményekbe írattak át. A Klauzálból húsz diák a Szent Erzsébet iskolában, míg 
tizenkettı más intézményekben folytatja tanulmányait. A Klauzálban idén már 
csökkentették a pedagógusok létszámát, egyikıjüket áthelyezték a Rákóczi utcai 
óvodába. 
 
Az ülésen Szabó Ferenc Zoltán képviselı arról érdeklıdött, hogyan sikerült a Deák 
átköltözése, minden pedagógus tudja-e a pontos órabeosztását, illetve miért kellett 
megpályáztatni a Klauzál igazgatóhelyettesi posztját. 
 
Kovács Zsuzsa, a polgármesteri hivatal oktatási csoportvezetıje, illetve Dévay István, 
a Klauzál-iskola igazgatója válaszolt: a költözés rendben lezajlott, az iskolát 
kimeszelték, minden osztálynak lesz saját terme. A pedagógusok a június 15-i 
értekezleten tudhatták meg beosztásukat, igaz, az azóta történt létszámcsökkenéssel 
még nem számolhattak. Az igazgatóhelyettesi posztot pedig a törvény értelmében 
kell megpályáztatni. Szabó Zsuzsa hangsúlyozta: a Deákból összesen 53 gyermek, míg 
a Klauzálból körülbelül 40 diák távozott a tanév vége óta, de ezzel remélhetıleg 
megállt a kiíratási hullám. 
 
Szirbik Imre polgármester hangsúlyozta: az iskola-összevonást kényszerhelyzet 
motiválta: a gyermekek létszáma még a kiíratkozási hullám elıtt nagyon lecsökkent. 
Bízott abban, hogy a tanulókat szervezetten kiírató szülık hamarosan rájönnek: 
Szentes jó alternatívát jelent a fábiánsebestyéni iskolával szemben, ahová a legtöbb 
diákot átvitték. 
 
A testület mostani döntésébıl az is következik, hogy nem pályázhat a nyugdíjaztatás 
fedezetére az államnál, a költségeket teljes egészében a városi büdzsé állja. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK
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A testület ugyanakkor egyhangúlag hozzájárult, hogy egy fıvel növeljék a kistérségi 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létszámát: egy gyógypedagógus dolgozhat ısztıl 
Fábiánsebestyénben.  

A rovat legfrissebb cikkei 

MÁZS: Színészek vagyunk, 
játszadozunk

Villám csapott a földgázelosztóba Gyır mellett

Horváth Mária Stefánia hat évtizede a sportrepülés 
szerelmese

A nyitóoldal témái 

Hetekre félpályás lesz a szegedi 
Belvárosi híd

A vásárhelyi Józsa Erika és testvérei eltőnt édesanyjukat 
keresik

Lejjebb már nincs?

hirdetés    

 

Palócok, 
ıslábnyomok, 
pampuska… Kíváncsi 
többre is? 
Kattintson! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Sokat halljuk 
mostanában: 
közösségi vásárlás. 
Mi is ez valójában? 
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