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Meghívott: 
Király Istvánné – Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatója 
Dobóné Bencze Zsuzsanna – „Szilvási Nevelési Oktatási Központ” 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 nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 16. § 
(1) bekezdése szerint a szülő március 1-je és április 30-a között a meghirdetett időpontban 
köteles beíratni gyermekét a lakóhelye szerint illetékes iskola első évfolyamára. Az idei 
évben az óvodai beíratások 2012. április 23-án és 24-én zajlottak, míg az általános iskolai 
beíratások április 25-én és 26-án történtek meg. 
 
Óvodák 
 A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24. § (1) 
bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen, fővárosban, fővárosi kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen 
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
 
Az alábbi táblázat mutatja a 2012. április 23-24-én megtörtént óvodai beiratkozási 
adatokat: 
 

Intézmény Óvoda Engedélyezett 
csoportszám 

(férőhelyszám) 

Várható 2012. december 31-ei 
létszám 
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 Tompa M. utcai 3 (75) 80 
Hunyadi u.  3 (75)  71 

Mecsekjánosi  1 (25) 34 
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Belvárosi  3 (75) 77 
Gesztenyési 1 (25) 27 
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Szilvási 4 (100) 104 

Felsőszilvási 3 (75) 65 

Összesen 18 (450) 458 
 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Sallai és 
Körtvélyesi Óvodák esetében a beiratkozási adatok az alábbiak szerint alakulnak: 
 

Óvoda Engedélyezett csoportszám 
(férőhelyszám) 

Várható 2012. december 31-ei létszám 

Sallai Óvoda  5 (125) 133 
Körtvélyesi Óvoda  6 (150)  145 

 
 
Általános Iskolák 
A Kt. 3. számú mellékletében található az iskolák átlag, és maximális létszáma, valamint 
az osztályok, csoportok szervezésének szabályai. 
 
    átlaglétszám  maximális létszám 
Az 1-4 évfolyamon:        21 fő   26 fő 
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A képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésén tárgyalta a 2012/2013-as tanév 
előkészítését és a 42/2012. (III. 29.) számú határozatában a képviselő-testület a 2012/2013-
as tanévben az indítható első osztályok számát az alábbiakban határozta 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 

„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
Gagarin Általános Iskola 
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Továbbá megállapította, hogy amennyiben a szülők iskolaválasztási szándéka nem a 
határozatban meghatározott osztályok arányát tükrözné, akkor a képviselő-testület májusi 
ülésén dönt az esetleges módosításról. 
 
A Képviselő-testület 42/2012. (III. 29.) számú határozata értelmében az 1. osztályok 
minimum 21 fővel indíthatók, a képviselő-testület a számított létszámot 23 főben határozta 
meg. 
 
Az osztályszervezésnél az iskolák igazgatói a közoktatási törvény 3. számú melléklete 
szerint kell, hogy eljárjanak. 

„3. 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.” 

 
A 2012/2013-as tanévben a beiratkozás létszámai az alábbiak szerint alakultak: 

Intézmény Beíratott 
tanulólétszám 

A Közoktatási tv 3. számú 
melléklet 3. pontja szerint 

2 vagy 3 főnek számító 
tanulók létszámnövelő 

hatása 

Összes 
létszám 

Átlag 
létszám 

„Szilvási Nevelési-
Oktatási Központ” Óvoda 

és Általános Iskola 
Felsőszilvási 

Tagintézményével együtt 

65 6 71 23,6 

Kenderföld-Somági 
Általános Iskola és Óvoda 

38 8 46 23 

Kodály Zoltán Ének-zenei 
Általános Iskola és Óvoda 

42 6 48 24 

Összesen 145 20 165 23,5 
 
 
A képviselő-testület 42/2012. (III. 29.) számú határozatával meghatározta a 2012/2013-as 
tanévben indítható osztályok számát. A Szilvási Nevelési–Oktatási Központ Általános 
Iskola és Óvoda tekintetében 2 osztály indítására adott felhatalmazást a határozat. A 
beiratkozás eredményeképpen a székhely intézménybe 40 elsős gyermek beíratása történt 
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meg, míg a tagintézménybe, a Felsőszilvási Általános Iskolába 25 gyermek, mely 
indokolja még 1 osztály indítását a székhely intézményben. 
 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Gagarin 
Általános Iskola esetében a beiratkozási adatok az alábbiak szerint alakulnak: 
 
 

Intézmény Beíratott 
tanulólétszám 

A Közoktatási tv 3. 
számú melléklet 3. 

pontja szerint 2 vagy 3 
főnek számító tanulók 
létszámnövelő hatása 

Összes 
létszám 

Átlag létszám 

Gagarin Általános Iskola 48 9 57 28,5 

 
A Gagarin Általános Iskola esetében 48 fő iratkozott be az intézménybe, mely csak 2 első 
osztály indítását indokolja a 42/2012. (III. 29.) számú határozatban megállapított 3 osztály 
helyett. 
 
A „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola igazgatója a 
2012/2013-as tanévben 1 új napközis csoport indításának engedélyezését kérelmezte, mert 
a szülői szándéknyilatkozatok alapján 180 tanuló venné igénybe a napközit a 2012/2013-as 
tanévben. A Kt. 53. § (3) bekezdése értelmében az „iskola köteles – a szülő igénye alapján 
– a felügyeletre szoruló tanuló részére a tizedik évfolyam befejezéséig, gyógypedagógiai 
nevelésben oktatásban résztvevő iskolában valamennyi évfolyamon napközis, illetve 
tanulószobai foglalkozást szervezni”, melyre csoportonként heti 22,5 óra időkeretet kell 
biztosítani. A Gagarin Általános Iskolában jelenleg 5 napközis csoport működik, ez 180 
napközis esetében 36 gyermeket jelentene csoportonként. Azonban a Kt. 3. számú 
melléklet I. részében meghatározott maximális létszám 26 gyermek/csoport, mely a 
maximális létszám túllépésének engedélyezhető létszámát is (34 gyermek) túllépné, így 
indokolt lenne szeptembertől egy 6. napközis csoport indítása, mely feladat ellátása a 
jelenlegi pedagóguslétszámmal megoldható. A napközit igénybevevők tényleges létszáma 
a tanév indításakor válik véglegessé, ezért célszerű lenne úgy engedélyezni az új csoport 
indítását, hogy a tanévkezdést követően a tényleges napközis ellátást igénybevevők 
számának alakulásáról az intézmény igazgatója tájékoztassa a Városüzemeltetési és 
Intézmény-felügyeleti Irodát.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjen. 
 
 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2012/2013-as óvodai 
és általános iskolai tanév indításáról szóló előterjesztést  és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület a 42/2012. (III. 29.) számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
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Intézmény Beíratott 

tanulólétszám 
Indítható első 

osztályok száma 
2012/2013-as 

tanévben 

A Közoktatási tv 3. 
számú melléklet 3. 

pontja szerint 2 
vagy 3 főnek 

számító tanulók 
létszámnövelő 

hatása 

Összes 
létszám 

Átlag 
létszám 

„Szilvási Nevelési-
Oktatási Központ” 
Óvoda és Általános 
Iskola Felsőszilvási 

tagintézményével együtt 

65 3 6 71 23,6 

Kenderföld-Somági 
Általános Iskola és 

Óvoda 

38 2 8 46 23 

Kodály Zoltán Ének-
zenei Általános Iskola és 

Óvoda 

42 2 6 48 24 

 
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 2012/2013-as tanévben. 

 
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy a Gagarin Általános Iskola a 2012/2013-as 

tanévben 6 napközis csoportot indítson, abban az esetben, ha a tanévkezdést 
követően a tényleges napközis ellátást igénybevevők számának alakulása ezt 
indokolja, melyről az intézmény igazgatója tájékoztatja az Intézmény-felügyeleti 
irodát. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulásnál kezdeményezze a napközis csoportszám emelését. 

 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
Komló, 2012. április 26. 
 
         Polics József  
         polgármester 
 
 
 

 5 


	E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én
	tartandó ülésére
	Tisztelt Képviselő-testület!
	Óvodák
	Általános Iskolák

