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2012/2013-as tanévben indítható elsı osztályok számának meghatározásáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja a alapján a fenntartó
„meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a
kollégiumban szervezhetı csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.”
A Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában 2012. április 12-13-án megtörtént az elsı osztályos
gyermekek beiratkozása.
A beiratkozáskor az elızı év gyakorlatának megfelelıen a szülık két intézményt jelölhettek meg, ezzel
kinyilvánítva azon szándékukat, melyik tagintézményben kezdje meg gyermekük az elsı osztályt.
A beiratkozott gyermekek száma - a szülıi igények alapján – feladatellátási helyenként az alábbiak szerint
oszlik meg:
Kossuth Iskola:
95 fı
Hunyadi Mátyás Tagiskola: 16 fı
Móra Ferenc Tagiskola:
19 fı

Kossuth Iskola
Létszám
HHH
79
13

Ténylegesen felvett tanulók száma
Hunyadi Tagiskola
Létszám
HHH
26
5

Móra Tagiskola
Létszám
HHH
25
5

130 fı: 5 osztály = 26 fıs átlaglétszám.
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rögzíti azokat az
elérendı átlaglétszámokat, amelyek teljesítése szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat jogosult legyen
normatív finanszírozásra.
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1-2. évfolyam

26,4

21

22

1,0

1,20

3. évfolyam
4. évfolyam, fejlesztı iskolai
tanulók évfolyamtól függetlenül
5-6. évfolyam
7-8. évfolyam

26,8
30,6

21
21

22
22

1,0
1,0

1,22
1,39

34,0
38,8

23
23

22
22

1,0
1,0

1,55
1,76

A T. Képviselı-testület 263/2008. (XI.19.) határozatával elfogadta Sajószentpéter Város Önkormányzata
Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Akciótervét a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek
oktatási sikeressége érdekében.

2
Az Esélyegyenlıségi Intézkedési Akciótervet valamennyi közoktatással kapcsolatos hazai és uniós
pályázathoz mellékelni kell, illetve évente kell a képviselı-testületnek az annak megvalósításáról szóló
beszámolót elfogadnia és megtárgyalnia. Az Európai Uniós projektek elszámolásakor ellenırzik az akcióterv
megvalósítását.
Az esélyegyenlıségi akcióterv az iskolai beiratkozással kapcsolatban következı vállalásokat tartalmazza:
Intézkedés

Az intézkedés státusza

a Lévay József Tagiskolában a 2008/2009-es tanévtıl
kezdıdıen felmenı rendszerben nem indít elsı
osztályt, 2012. július 31. napjával a feladat-ellátási hely
megszüntetésre kerül.

a vállalás megvalósult, illetve a tagintézmény
megszüntetésérıl a szándéknyilatkozatot a Képviselıtestület már elfogadta

az egyes feladatellátási helyek között a halmozottan
hátrányos helyzető tanulók aránya közötti eltérés felmenı rendszerben - nem haladja meg a 25 %-ot, a
HHH-s tanulók egyenletesen kerülnek elosztásra a
tagintézmények között

a 2010/2011. és
2011/2012. tanévben
teljesült
a 2012/2013-as tanév beiratkozásánál teljesítésre kerül

Az intézkedés 2012/2013-as tanévben történı megvalósításához, 2 fı halmozottan hátrányos helyzető tanuló
áthelyezésére van szükség a Móra Ferenc Tagiskolából: 1 fı a Kossuth Lajos Iskolába, 1 fı pedig a Hunyadi
Mátyás Tagiskolába került áthelyezésre.
Az összes beiratkozott 130 gyermek közül 114 gyermek az elsı helyen megjelölt intézménybe, míg 16
gyermek a második helyen megjelölt intézménybe (körzetében) nyert felvételt.
A Kossuth Lajos Iskola esetében az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszámot az alapító okirat
jelenleg 530 fıben állapítja meg, ha az intézményben három elsı osztály indul, akkor ez szükségessé teszi
felvehetı létszám megemelését, az alapító okirat májusi testületi ülésen történı módosítását.
Kérjük a T. Képviselı-testületet a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.
Sajószentpéter, 2012. április 17.
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
…../2012.(IV.19.) határozata
a 2012/2013-as tanévben indítható elsı osztályok számának meghatározásáról

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévben a
Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában 5 elsı osztály indítását engedélyezi az alábbiak szerint:
Kossuth Lajos Iskola
Hunyadi Mátyás Tagiskola
Móra Ferenc Tagiskola

3 elsı osztály
1 elsı osztály
1 elsı osztály

Felhívja az intézményvezetı figyelmét, hogy a beiratkozásnál, illetve az osztályok, csoportok szervezésénél
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2), (5) bekezdése, a törvény 3.sz. melléklet I.- II.
fejezete, továbbá Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
3.sz. melléklet kiegészítı szabálya az irányadó.
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Felelıs: Intézményvezetı
Határidı: 2012. augusztus 31
2. A 2012. májusi testületi ülésen kerüljön felülvizsgálatra a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola
Alapító Okirata.
Felelıs: Intézményirányító és Szervezési Osztályvezetı, Intézményvezetı
Határidı: 2012. május 31.

