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Meghívott: 
Király Istvánné – Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatója 
Dobóné Bencze Zsuzsanna – „Szilvási Nevelési Oktatási Központ” Bölcsőde, 
Óvoda és Általános Iskola igazgatója 
Cseke Gabriella – Kodály Zoltán Ének–zenei Általános Iskola és Óvoda 
igazgatója 
Huszár Zoltán – Gagarin Általános Iskola igazgatója 
 
Határozatot kapják: 
Király Istvánné – Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatója 
Dobóné Bencze Zsuzsanna – „Szilvási Nevelési Oktatási Központ” Bölcsőde, 
Óvoda és Általános Iskola igazgatója 
Cseke Gabriella – Kodály Zoltán Ének–zenei Általános Iskola és Óvoda 
igazgatója 
Huszár Zoltán – Gagarin Általános Iskola igazgatója 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  (továbbiakban: Kötv.) 66. § (9) bekezdése 
alapján: „Az iskolában a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az önkormányzat által 
meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra megadott időt a helyben szokásos 
módon közzé kell tenni. ”  
A fenti hatáskört a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/ 2006 
(X.16.) számú rendelet 1. számú melléklet III/A 3. pontjában átruházta az oktatási, kulturális 
és sportbizottságra. Komlón az önkormányzati fenntartású (ide értve a „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola tagintézményét is) általános iskolákban 
az első osztályosok beírásának időpontját a bizottság a felvételi körzetben lakóhellyel 
rendelkező tanulók számára 2011. április 13-ára és a felvételi körzeten kívülről jelentkező 
tanulók számára 14-ére tűzte ki.  
 
A Kötv. 102. § (2) c. pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól 
való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis 
osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a 
maximális létszámtól való eltérést. 
 
Az intézményt fenntartó önkormányzatnak az indítható osztályok, csoportok számának 
meghatározása tárgyában hozott döntéskor figyelemmel kell lennie a Kötv. 13. § (1) 
bekezdésére a szülőket megillető szabad iskolaválasztás jogáról, valamint a 86. § (1) 
bekezdésére az önkormányzatok általános iskolai oktatásra vonatkozó ellátási 
kötelezettségéről. 
 
I. A tanulói jogviszony létesítésének elvei a Kötv. 66. §-a alapján: 

 
1.) A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Általános 
iskolában felvételi vizsga nem szervezhető. 

 
2.) Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a 

tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében 
található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola).  

 
(3) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
kérelmét teljesíteni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni 
azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol 
az iskola székhelye található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a 
további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, 
akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az 
iskola székhelye található. Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes 
felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között 
sorsolás útján dönt a jelentkezők között. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat 
meg kell hívni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének 
teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló. 
 

II. Létszámhatárok  
A tanulócsoportok (osztályok) létszámát a Kötv. 3. sz. mellékletében foglaltak 
figyelembevételével kell megállapítani. A II. rész 7. pontja lehetőséget ad a maximális 
létszám 20%-kal történő átlépésére, illetve a 8. pontja alapján további 10%-kal túlléphető, ha 



az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, 
kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, 
kollégiumi diákönkormányzat egyetért. 
 
A mellékelt táblázat tartalmazza a törvényi létszámhatárokat, illetve a törvény által 
engedélyezett maximális létszámtól való eltérés esetén a létszámokat az első osztály esetén: 

Átlaglétszám Maximális 
létszám 

Max. létszám 
+20% 

Max. létszám + 
20% + 10% 

21 26 31 34 
 

A létszám számításakor figyelemmel kell lenni a Kötv. 3 számú melléklet II. 3. pontjára, mely 
szerint azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai 
csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, 
tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a 
többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai 
nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban. Két tanulóként kell 
számításba venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót.  
 
A 2011/2012-es tanévben tanköteles korú gyermekek számának alakulását az alábbi táblázat 
mutatja: 
Tankötelesek száma Óvodában marad Nevelési 

Tanácsadó 
szakértői 

véleményére 
vár 

Szakértői 
Bizottsági 

véleményre 
vár 

Beiskolázandó 

249 fő 47 fő 6 fő 12 fő 184 fő 
A táblázat az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által beküldött adatok alapján került 
elkészítésre. A szakértői vélemények elkészítése 18 gyermek tekintetében folyamatban van, 
közülük az elmúlt évek tapasztalata alapján körülbelül a 6-8 gyermek kezdheti meg az 
általános iskolát a 2011/2012 tanévben. Így összességében ideális esetben 190-192 elsős 
gyermek beiskolázása várható. 
 

  A beiskolázandó tanulók működési körzet szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul: 
Intézmény Beiskolázandók száma a körzetben 

„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsőde, Óvoda 
és Általános Iskola 

47 

Kenderföld-Somági Általános Iskola 51 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 33 

Gagarin Általános Iskola 53 
Összesen 184 

 
A várható elsős tanulói létszám tekintetében elmondható, hogy a jelenlegi általános 
iskolákban indítható első osztályok száma jelentős mértékben meghaladja a kapacitási igényt. 
Az 5 feladat-ellátási helyen összesen 10 osztály indítására van lehetőség, ez a 26 fő maximális 
létszámmal számítva 260 tanuló felvételét tenné lehetővé. 



 
A korábbi évek tapasztalatait, a területi eloszlásokat, a jelentkezési szokásokat figyelembe 
véve a 190-192 tanuló esetében 8 első osztály indítása indokolt az alábbi eloszlásban: 
 

Intézmény Indítható első osztályok száma 
„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ”  Óvoda és 

Általános Iskola 
2 

Kenderföld-Somági Általános Iskola 2 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 2 

Gagarin Általános Iskola 2 
 
Komló Város Önkormányzata döntött a Gagarin Általános Iskola fenntartásának jogutódlással 
történő átadásáról a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak 2009. június 30-i 
hatállyal. A Gagarin Általános Iskola tekintetében az indítható csoportok számát a fenntartó, 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás határozza meg, így ebben az esetben a 
Komló Város Önkormányzata, mint a társulásba „bevitt” intézmény finanszírozója csak 
kezdeményezheti a 2 első osztály indításának maghatározását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2011/2012-es tanév indítható 
első osztályok számának meghatározása tárgyában készült előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a 2011/2012-es tanévben az indítható első osztályok számát az 
alábbiakban határozza meg: 
 

Intézmény Indítható első osztály száma 
„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ”  Óvoda és 

Általános Iskola 
2 

Kenderföld-Somági Általános Iskola 2 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 2 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulásnál kezdeményezze a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola esetében a 2 első osztály indításának 
engedélyezését a 2011/2012-es tanévben. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2011. február 16. 
 
         Polics József  
         polgármester 
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