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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés 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 javaslatokat adták: 
„A” javaslat: 
- a 2012/2013-es tanévben:          16 osztály indítható,  
   ebbıl  

                     8 alsós osztály, 
                     8 felsıs osztály, 
 
- indítható:           2 napközis csoport 
                      6 iskolaotthonos csoport 
   
- az ellátandó órák száma:              714 
 
- az ehhez tartozó számított álláshelyek száma:        41,7 

                                                           ebbıl 
                  31,6 pedagógus 
                  1 könyvtáros 
                  1,7 gyógypedagógus (SNI) 
                           6,9 technikai 
       0,5 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs 
 
 



„B” javaslat: 
- a 2012/2013-es tanévben:          16 osztály indítható,  
 
   ebbıl  

                     8 alsós osztály, 
                     8 felsıs osztály, 
 
- indítható:           1 napközis csoport 
                      8 iskolaotthonos csoport 
   
- az ellátandó órák száma:              736 
 
- az ehhez tartozó számított álláshelyek száma:        42,9 

                                                           ebbıl 
                  32,7 pedagógus 
                  1 könyvtáros 
                  1,6 gyógypedagógus (SNI) 
                           7,1 technikai 
       0,5 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs 
 
 
A jelenlegi álláshelyek száma összesen:  36 fıfoglalkozású 
        3 fı részfoglalkozású 
                                                      ebbıl 
      28 pedagógus 
        8 technikai 
        3 részfoglalkozású konyhai kisegítı 
 
Iskolánkban nagy hagyományokkal és magas szakmai színvonalon történik az iskolaotthonos 
oktatás az 1-3. évfolyamon. Az oktatásban ezen a téren elért eredmények továbbvitele 
érdekében célszerő az iskolaotthonos rendszert a 4. évfolyamra is kiterjeszteni, annál is 
inkább, mivel a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépı új köznevelési törvény ezt az 
oktatási formát preferálja. Az intézmény szülıi értekezlet keretében kikérte a szülık 
véleményét és a szülık 100 %-ban támogatták az iskolaotthonos rendszer kiterjesztését. 
A 4 évfolyamos iskolaotthonos rendszer kiterjesztésével a számított álláshely 1 fı pedagógus 
létszámmal nıne, mivel az eddig indított 2 napközis csoport helyett elegendı a felsı tagozatos 
tanulók részére 1 napközis csoport indítása. 
Az iskola könyvtár esetében javasolt 1 fı könyvtáros alkalmazása. 
A jelenlegi pedagógus létszám alatta marad az elızıekben levezetett számított álláshelyek 
számához képest, javasolt a pedagógus létszám növelése – az intézményen belül jelentkezı 
hiányzó szakokra figyelemmel - a lehetıségeken belül 2 fıvel. Ezen intézkedés azért is 
javasolt, hogy az ellátandó órákat ne túlórával fedjék le, hanem a pedagógus létszámot a 
szakmai létszám szükséglethez igazítsák, figyelemmel a várható feladatfinanszírozásra is.  
 
A Dózsa György Általános Iskola tekintetében a „B” változat elfogadását javaslom, ami 3 fı 
pedagógus, 1 fı könyvtáros pedagógus és 0,5 fı gyermek- és ifjúságfelelıs álláshely 
növekedéssel jár.  
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti elıterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
 
 
Kiszombor, 2012. május 24. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 



Tárgy: A Dózsa György Általános Iskola 2012/2013-es tanévének oktatási rendje 
 
_____/2012. (_____) KNÖT h.  

 
„A” HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dózsa 
György Általános Iskola 2012/2013. 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) bekezdés c) pontja alapján az alábbi fenntartói 
döntést hozta: 
 
1./ A Képviselı-testület a 2012/2013-es tanévre a fenntartásában mőködı oktatási 
intézményben indítható osztályok, csoportok, ellátandó órák, valamint a számított álláshelyek 
számát az alábbiak szerint határozza meg: 
- a 2012/2013-es tanévben:          16 osztály indítható,  
   ebbıl  

                     8 alsós osztály, 
                     8 felsıs osztály, 
 
- indítható:           2 napközis csoport 
                      6 iskolaotthonos csoport 
   
- az ellátandó órák száma:              714 
 
- az ehhez tartozó számított álláshelyek száma:        41,7 

                                                           ebbıl 
                  31,6 pedagógus 
                  1 könyvtáros 
                  1,7 gyógypedagógus (SNI) 
                           6,9 technikai 
       0,5 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs 
 
2./ A Képviselı-testület a fenti döntéssel a pedagógus álláshely esetében  ____ fı, a technikai 
álláshely esetében ____ fı fıfoglalkozású 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 



Tárgy: A Dózsa György Általános Iskola 2012/2013-es tanévének oktatási rendje 
 
_____/2012. (_____) KNÖT h.  

 
„B” HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dózsa 
György Általános Iskola 2012/2013. 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) bekezdés c) pontja alapján az alábbi fenntartói 
döntést hozta: 
 
1./ A Képviselı-testület a 2012/2013-es tanévre a fenntartásában mőködı oktatási 
intézményben indítható osztályok, csoportok, ellátandó órák, valamint a számított álláshelyek 
számát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
- a 2012/2013-es tanévben:          16 osztály indítható,  
   ebbıl  

                     8 alsós osztály, 
                     8 felsıs osztály, 
 
- indítható:           1 napközis csoport 
                      8 iskolaotthonos csoport 
   
- az ellátandó órák száma:              736 
 
- az ehhez tartozó számított álláshelyek száma:        42,9 

                                                           ebbıl 
                  32,7 pedagógus 
                  1 könyvtáros 
                  1,6 gyógypedagógus (SNI) 
                           7,1 technikai 
       0,5 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs 
 
2./ A Képviselı-testület a fenti döntéssel a pedagógus álláshely esetében  ____ fı, a technikai 
álláshely esetében ____ fı fıfoglalkozású 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 
 



 


