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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) c) pontja szerint a fenntartó 
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi 
az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben a heti 
kötelezıen ellátandó óraszámot, az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok 
(csoportok), a kollégiumban szervezhetı csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális 
létszámtól való eltérést. 
 
A következı tanév elıkészítéséhez a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen most is a Makó 
Város Polgármesteri Hivatala Közoktatási Osztályának szakmai iránymutatását kértük a 
csoportok, osztályok indításánál, illetve a pedagógus és technikai álláshelyek 
meghatározásánál, az alábbi javaslatot adták: 
- a 2011/2012-es tanévben:          16 osztály indítható, ebbıl  

                       8 alsós osztály, 
                       8 felsıs osztály, 
 
- indítható:             2 napközis csoport 
                        6 iskolaotthonos csoport 
   
- az ellátandó órák száma:              689  
     
- az ehhez tartozó számított álláshelyek száma:   40,2 ebbıl 
                31,6 pedagógus 
                  1,5 gyógypedagógus (SNI) 
                           6,6 technikai 
       0,5 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs 
 
A jelenlegi álláshelyek száma összesen:  37 fı ebbıl 
      28 fı pedagógus 
        9 fı technikai 



Jelenleg 2 fı pedagógus alkalmazása a prémium évek program keretében történik, mely 
létszám az engedélyezett álláshelyek számában nem szerepel. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 75/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozata alapján a 2011 évi önkormányzati költségvetés kiadási oldalának csökkentése 
érdekében javaslom a technikai létszám 1 fıvel történı csökkentését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti elıterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
 
 
Kiszombor, 2011. május 26. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
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_____/2011. (_____) KNÖT h.  

 
 HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dózsa 
György Általános Iskola 2011/2012. tanévének oktatási rendjével, a létszám és az óraszámok 
alakulásával, az iskolában indítható létszámokkal kapcsolatos elıterjesztést és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) c) pontja alapján az alábbi fenntartói döntést 
hozta: 
 
1./ A Képviselı-testület a 2011/2012-es tanévre a fenntartásában mőködı oktatási  
intézményben indítható osztályok, csoportok, ellátandó órák, valamint a számított álláshelyek  
számát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
- a 2011/2012-es tanévben:          16 osztály indítható, ebbıl  

                     8 alsós osztály, 
                     8 felsıs osztály, 
 
- indítható:           2 napközis csoport 
                      6 iskolaotthonos csoport 
   
- az ellátandó órák száma:              689  
     
- az ehhez tartozó számított álláshelyek száma:   40,2 ebbıl 
               31,6 pedagógus 
                 1,5 gyógypedagógus (SNI) 
                          6,6 technikai 
                 0,5 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs 

 
2./ A Képviselı-testület a fenti döntéssel a pedagógus álláshely esetében 28 fı, a technikai 
álláshely esetében 7 fı fıfoglalkozású és 2 fı részfoglalkozású létszámot határoz meg.  
 

A határozatról értesül: 

- Jani János Ferencszállás polgármestere 
- Fekete József Klárafalva polgármestere 
- Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
-     Irattár 
 
 



 
 


