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ELŐTERJESZTÉS 

 
 

A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat a 2011/2012-es tanévben indítható osztályok számáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2011/2012-es tanévre történő beiratkozás időpontja a Fővárosi Önkormányzat kiírása alapján 

2011. április 14 - 15. A kerületünkben működő, választható intézmények nyílt napokon, a helyi 
médiában, az intézmény honlapján tájékoztatják az iskolába készülő gyermekek szüleit. 

 
1. A tanuló-csoportszám meghatározásának jogszabályi háttere 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 102. § (2) c pontja szerint: a 

fenntartó meghatározza az adott nevelési/ tanítási évben az óvodában, iskolában indítható csoportok, 
osztályok, napközis osztályok (csoportok) számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való 
eltérést. 
 

Az intézményfenntartó önkormányzatnak az osztályok, csoportok számának meghatározása 
tárgyában hozott döntésekor figyelembe kell vennie a Kt. 13. § (1) bekezdését a szülőket megillető 
szabad iskolaválasztás jogáról, továbbá a 86. § (1) bekezdését az önkormányzatok iskolai oktatásra 
vonatkozó ellátási kötelezettségéről. 
 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jön létre, melyről az iskola igazgatója dönt. 
Döntésekor a Kt. 66 § (2) bekezdése az irányadó, mely szerint köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles 
tanulót, akinek lakóhelye (állandó lakcíme), ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében 
található (kötelező felvételt biztosító iskola). Fontos kihangsúlyozni, hogy az iskolának felvételi 
kötelezettsége csak azokra a tankötelezettekre terjed ki, akiknek lakóhelye a körzetében található. 
Tartózkodási helyet csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha a családnak nincs lakóhelye. A 
gyermek esetében azt a címet kell lakóhelynek tekinteni, ahol a gondviselője lakik, még akkor is, ha a 
gyermek ideiglenesen máshol tartózkodik (1952. évi Családjogi törvény 77. §). 
 

Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 
teljesíteni tud, azt a 12/2007. (IV. 19.) számú önkormányzati rendelet alapján teheti, illetve sorsolással. 

 
Az osztályok szervezésekor meg kell felelni a Kt. 3. sz. mellékletében foglalt létszámhatárokat, 

illetve csoportszervezési szabályokat tartalmazó fejezeteknek. Az általános iskolák 1. évfolyamán az 
átlaglétszám 21 fő, maximális létszám 26 fő. Ez utóbbi keretet legfeljebb 20 %-kal át lehet lépni a 
tanítási év indításánál, ha az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul, és további 10%-kal, 
ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt. 3 osztály indítása esetén a maximális osztálylétszám 10%-
kal növelhető. 
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2. Önkormányzatunk fenntartásában működő iskolák felvételi eljárásának alapelvei 

 
Az 1. pontban megfogalmazottak alapján, valamint a kiegyenlítettebb feladatellátás érdekében a 
2011/2012. tanévre vonatkozó felvételi eljárás, beiskolázás alapelvei az alábbiak szerint rögzíthetők: 

 
a) A Képviselő-testület által meghatározott csoportok kialakításakor, a tanulói jogviszonyok 

létesítése során - a Kt. 66. §-a (2)-(6) bekezdésével összhangban - az egyes intézmények esetében a 
felvételi kötelezettségnek (kötelező felvétel biztosítása) kell eleget tenni.  
 

b) A 2011/2012. tanévben a csoportok létszámhatárait a Kt. 3. számú mellékletében foglaltak 
szerint – figyelemmel a II. (7) és (8) bekezdésre - kell megállapítani. Az alábbi táblázat az 
évfolyamonként maximum 2 osztály indításakor érvényes létszámokat tartalmazza. 
 
 

Évfolyam átlaglétszám 
(fő) 

Maximális 
létszám (fő) 

maximális létszám 
+ 20 % (fő) 

maximális létszám + 
20%+10% (fő) 

1 - 4. 21 26 31 34 

5 - 8.  23 30  36  39  

9 -12.  28 35  42  46  
 

3 osztály indítása esetén a maximális osztálylétszám 10%-kal növelhető. 
 
Újpesti lakóhellyel nem rendelkező gyerekek felvételét, csak a sajátos helyzetről szóló rendelet 

szerint lehet megtenni.  
 

 
3. Indítható osztályok, csoportok száma 

 
A népesség-nyilvántartásban szereplő, a 2011/2012-es tanév szempontjából figyelembe vehető, 

tanköteles korba lépő gyerekek száma 951 fő. Ezt az elméleti merítési lehetőséget módosítja az 
óvodában maradók, az előző évben tanköteles korba lépők, de csak idén iskolába menők, az egyházi, 
alapítványi intézmények szolgáltatásait igénybe vevők, valamint a sajátos nevelési igényű (SNI-s)  
tanulók száma. 
 

Összehasonlítás az előző tanévvel: a tankötelesek száma 864 fő volt. Az önkormányzati iskolákba 
2010. áprilisában beiratkozottak száma 814 fő, ebből 774 kisgyerek – tankötelesek 89,5 %-a - volt 
újpesti lakosú.  

 
Ebben az évben magasabb a tankötelesek száma, vélhetően a beiratkozottak száma is magasabb 

lesz, ezért válik szükségessé, hogy elsősorban újpesti lakosú gyermekek felvételére kerüljön sor. 
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Az alábbi táblázat a 2011/2012. tanévben az általános iskolák első évfolyamán indítható osztályok 
számát tartalmazza. 

 
 

Intézmény Induló első osztályok száma 

1. Angol Tagozatos Általános Iskola 3 
2. Bajza József Általános Iskola 2 
3. Bródy Imre Oktatási Központ 1 
4. Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. 
Gimnázium 2 
5. Erzsébet Utcai Általános Iskola 2 
6. Homoktövis Általános Iskola 3 
7. Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola 2 
8. Károlyi István 12 Évf. Gimnázium 3 
9. Megyeri Úti Általános Iskola 2 
10. Német Tagozatos Általános Iskola 2 
11. Pécsi Sebestyén Ált. és Zenetag. Iskola 2 
12. Szigeti József Utcai Általános Iskola 2 
13. Szűcs Sándor Általános Iskola 3 
14.Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 2 

 
Az újonnan indítható osztályok számánál az intézmény befogadó képességét, kimenő 

nyolcadik/tizenkettedik osztályok, valamint a körzetben lakó tanköteles korúak számát vettük 
figyelembe.  

 
A beiskolázási körzettel nem rendelkező Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola azokat a 

tanköteleseket veheti fel, akik - a 6/2011.(I.31.) számú Önkormányzati Rendelet a 2011. évi 
Önkormányzati tankönyvtámogatásról 2 §. b pont rendelkezéseivel egyezően - az Önkormányzat 
közigazgatási területén 2011. január 1. és 2011. szeptember 1. között folyamatos bejelentett újpesti 
lakóhellyel rendelkeznek. 
 

Az induló osztályok számított létszáma minimum 26 fő, ettől eltérni kizárólag a fenntartó 
képviselőjének engedélyével lehet. 

 
Amennyiben valamelyik iskolában - osztályban - a fenti létszám alatt lesz a jelentkezők száma, 

akkor az Önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy a többi, általa 
fenntartott iskolába irányítja át a jelentkezőket. 
 

A napközis és tanulószobai csoportok száma a szülők igénye alapján történik. Erről a felmérés a 
2010/2011. tanév végén lesz.  
 
4. Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
(EGYMI) 
 

Az önkormányzatnak feladat-ellátási kötelezettsége az integráltan nevelhető SNI-s tanulók, 
továbbá az enyhe értelmi fogyatékosok ellátására terjed ki. 

Az EGYMI-ben jelenleg 9 tanulócsoportban 98 gyermek tanul, akiket a Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján szegregált (külön tanterv 
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szerinti) ellátásban kell részesíteni. Az intézmény tanulói: autista, enyhe értelmi fogyatékos és 
középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek; a 98 fő 40 %-a nem újpesti lakosú, ezt lehetővé tesz az 
EGYMI az Alapító okirata, amely beiskolázási körzetként „Újpestet és vonzáskörzetét” határozza 
meg. 

Az intézmény pedagógusai látják el a többségi iskolákban, óvodákban ellátott, SNI-s 
gyermekek/tanulók fejlesztését. Az integráltan nevelhető SNI-s óvodások száma 34 fő, iskolások 
száma 60 fő. 

A várható beiskolázottak száma egyelőre nem határozható meg, mert a szakértői vélemények 2011. 
augusztusáig folyamatosan készülnek. Az mindenesetre látszik, hogy az utóbbi években folyamatosan 
nő az integráltan nevelhető SNI-s tanulók száma. Ezért a jövőben szükséges átgondolni az önként 
vállalt, szegregáltan nevelhető SNI-s tanulók ellátását, és inkább a kötelező feladatként előírt, 
integráltan nevelhetők fejlesztésére fordítani a humán erőforrásainkat. 

 
5. Óvodai csoportok kialakításának elvei 
 

Folyamatosan nő az óvodai ellátás iránti igény, ezért több óvodánkban csoportszám növelésére volt 
szükség az elmúlt években. Célszerű lenne az óvodai csoportokat is a maximális létszám %-al 
megnövelt létszámára megnövelni. Óvodáink többségében vegyes csoportok (3-5 évesek) működnek, a 
megnövelt létszámot csak ezekre a csoportokra terjesztenénk ki. A homogén csoportokkal működő 
óvodák kiscsoportjai, (3 évesek) továbbra is maximum 25 fővel indulhatnának.  

A csoport létszám növelésével, továbbá a csak újpesti lakosúak felvételével több család részére 
biztosíthatnánk az óvodai ellátást. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az induló osztályok számát az alábbi táblázat 
szerint:  

 

Intézmény Induló első osztályok száma 

1. Angol Tagozatos Általános Iskola 3 
2. Bajza József Általános Iskola 2 
3. Bródy Imre Oktatási Központ 1 
4. Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. 
Gimnázium 2 
5. Erzsébet Utcai Általános Iskola 2 
6. Homoktövis Általános Iskola 3 
7. Karinthy Frigyes ÁMK Általános 
Iskola 2 
8. Károlyi István 12 Évf. Gimnázium 3 
9. Megyeri Úti Általános Iskola 2 
10. Német Tagozatos Általános Iskola 2 
11. Pécsi Sebestyén Ált. és Zenetag. 
Iskola 2 
12. Szigeti József Utcai Általános Iskola 2 
13. Szűcs Sándor Általános Iskola 3 
14.Testnevelés Tagozatos Általános 
Iskola 2 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert - a hatáskörrel rendelkező 
alpolgármester útján – az alábbi feladatok végrehajtására: 

1. az első osztályos beiratkozást követően valamennyi iskolában vizsgálja felül az 
évfolyamok átlaglétszámát. Az egyedi sajátosságok figyelembe vétele mellett a szükséges 
oktatásszervezési intézkedéseket tegye meg.  

 
2. Döntsön a - szülők igényének tanév végi felmérése után - a 2011-es év szeptemberében 

induló napközis és tanulószobai csoportok, valamint az induló óvodai csoportok 
számának meghatározásáról. 

 
 
 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. március 31. 

 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs sk. 

      alpolgármester 
 
 


