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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2012. február 23 - i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium 
átszervezésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban BIOK) 1-8. 
évfolyamán évek óta alacsony a tanulói létszám.  
 
A 2011/2012-es tanévben a népesség-nyilvántartó adatai szerint 40 körzetes gyermekből 11 fő 
iratkozott be, ezért nem indult első osztály. Az alsó tagozaton csak egy második és egy 
harmadik osztály működik, 11 ill. 10 tanulóval. Felső tagozaton egy hatodik, egy hetedik, és 
egy nyolcadik osztály indult szintén alacsony osztálylétszámokkal. A csökkenés miatt az 
intézmény több telephelyén az oktatás az elmúlt években megszűntetésre került. 
 
Az előző évek adatai azt mutatják, hogy a körzetes tanulók száma folyamatosan csökken, a 
2012/2013-as tanévben már csak 25 körzetes gyermek van, ebből valószínűleg nem indítható 
első osztály. Az indítás lehetősége csak a BIOK körzetének bővítésével lenne megoldható, de 
ez a többi iskola körzetét szűkítené, ezen okok miatt célszerű a BIOK körzetét a környező 
iskoláknak átadni.  
 
A tanulói létszámok tükrében megállapítható, hogy a BIOK általános iskolai tagozata iránt az 
érdeklődés drasztikusan csökkent, következő tanévben csak 4 alacsony létszámú osztálya 
maradna. Az intézmény gimnáziumi tagozatán jelenleg élsportolói, drámatagozatos és 
médiaosztály működik. Az élsportoló osztály igen kedvelt a leigazolt sportolók körében, 
mivel lehetőségük van az edzés- és versenynaptárukhoz igazítani az órarendjüket. Az egyedi 
pedagógiai program iránti érdeklődés továbbra is megmarad, a sportegyesületek jelzése 
szerint több osztály indítására lesz lehetőség. Az általános iskolai évfolyamok megszűnése 
miatt, a jelenleg ott tanuló gyermekek megfelelő színvonalú oktatásának biztosítása 
érdekében szükséges a BIOK átszervezése. 
 
Fentiek alapján javaslom, hogy a BIOK, mint többcélú intézmény, 2012. július 31-i 
hatállyal alakuljon át, négy évfolyamos gimnáziummá.  
 
A jelenleg második és harmadik évfolyamos tanulókat, osztálytanítóikkal együtt a 
Testnevelés Tagozatos Általános Iskolába helyezhetjük át, a hatodik és hetedik osztályba 
járók - a körzetmódosítás alapján - a körzetes iskolájukba nyerhetnek felvételt.  
 
Az iskola vezetése szülői értekezleten tájékoztatta az általános iskolás tanulók szüleit, a 
várható döntésről, és a gyermekeik elhelyezési lehetőségeiről. 
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A Képviselő-testületnek legkésőbb 2012. május utolsó munkanapjáig kell meghozni a 
döntést a többcélú intézmény átalakításáról, továbbá az új közoktatási intézmény 
létrehozásáról. Ahhoz, hogy Képviselő-testület megalapozott és helyes döntést hozhasson, 
szükséges a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerinti eljárás lefolytatása, a 
kötelezően előírt szakértő felkérése, valamint lehetővé tétele annak, hogy az arra jogosultak 
véleményeiket elkészíthessék. 
 
A folyamat elindításához a Képviselő-testület támogató döntése, mint szándéknyilatkozat 
szükséges. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott 
javaslathoz hozzájárulni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Bródy Imre Oktatási Központ, 
Általános Iskola és Gimnázium többcélú intézmény Bródy Imre Gimnáziummá 
alakulását. 
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