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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.)
fenntartói irányítás fejezetében a 102. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint a fenntartó
meghatározza:
- az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát,
- továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlag létszámtól való eltérését
- meghatározza az adott tanítási évben, az iskolában indítható osztályok, napközis csoportok, a
kollégiumban szervezhető csoportok számát,
- továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
A Kt. 3. számú melléklete határozza meg az osztály, csoport létszámhatárokat, a tanórai és tanórán
kívüli foglalkozások szervezésének rendjét.
A következő táblázat mutatja a Kt. 3.számú mellékletének I. Létszámhatárok című fejezetét:
Intézmény
óvoda
általános iskola 1-4. évf.
általános iskola 5-8. évf.
enyhe ért. fogy. ált. isk. 1-4. évf.
enyhe ért. fogy. ált. isk. 5-8. évf.

Átlag létszám
20
21
23
10
11

Maximális létszám
25
26
30
13
15

Kt. 3. számú melléklete II. az osztályok, csoportok szervezése című fejezet 7. bekezdése kimondja:
„Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz
százalékkal át lehet lépni a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb
két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul;
továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.”
A Kt. 95/A. §-ának (9) bekezdése alapján: A közoktatási feladatkörben eljáró oktatási hivatal
engedélyezheti az e törvény 3. számú mellékletének I. részében meghatározott maximális létszám

húsz százalékkal, illetve a II. rész 7-8. pontjában meghatározottak szerint számított maximális
létszám tíz százalékkal történő túllépését, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt. Az
engedélyt a fenntartó kérelmére lehet megadni. A kérelemhez csatolni kell az iskolaszék, az
iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat egyetértését.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján a fenntartónak eddig
is jogában állt meghatározni azt a foglalkoztatási létszámkeretet, amely eldöntötte, hogy hány
dolgozó alkalmazására nyílt lehetőség az óvodában, iskolában és kollégiumban. Ez a létszámkeret
és a fenntartó által megállapított költségvetés ez idáig is eldöntötte az indítható csoportok, osztályok
számát.
Az intézmények beiskolázási tájékoztatójának összeállítása, a szülők korrekt tájékoztatása, a
következő év költségvetésének előkészítése, a beiratkozás utáni helyzet kezelése érdekében a
fenntartónak döntenie kell az indítható osztályok, csoportok számáról.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 277/2007.(XI. 23.) Kt. határozatában
megfogalmazta azon szándékát, hogy a fenntartásában működő óvodai nevelést biztosító
intézményhálózatát átszervezi. A 279/2007. (XI. 23.) Kt. határozatával pedig felhatalmazta Tapolca
Város Polgármesterét, és az érintett óvodák vezetőit, az átszervezéssel kapcsolatos intézkedések
előkészítésére és az átszervezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére.
Közoktatási intézményrendszer átszervezéséről szóló testületi döntést követően a
2008/2009. nevelési évben:
Tapolcai Óvoda
a Barackvirág Tagintézményében 6 csoport,
a Kertvárosi Tagintézményében 6 csoport,
a Szivárvány Tagintézményében 3 csoport
a Szivárvány Intézményegységében 4 csoport indítását tervezzük
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 278/2007.(XI. 23.) Kt. határozatában
megfogalmazta azon szándékát, hogy a fenntartásában működő alapfokú oktatást biztosító
intézményhálózatát átszervezi. A 280/2007. (XI. 23.) Kt. határozatával, pedig felhatalmazta Tapolca
Város Polgármesterét, és az érintett általános iskolák vezetőit, az átszervezéssel kapcsolatos
intézkedések előkészítésére és az átszervezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére
Közoktatási intézményrendszer átszervezéséről szóló testületi döntést követően a
2008/2009. tanévben:
2008/2009-es tanévre a várható általános iskolai beiratkozások a következő képen alakulnak.
Tanköteles korú:
1. 2001. május 31-e előtt születetteket minden esetben kötelező beíratni
az általános iskolába
2. 2001. május 31. és 2001. december 31. között születettek a nevelési
tanácsadó szakvéleménye alapján meg óvodában maradhatnak.
3. 2002. január 1. és május 31. között születettek szülői döntés alapján
beírathatók az általános iskolába.
Szülő kérelmére:

2002. május 31. és december 31. között születettek is megkezdhetik
általános iskolai tanulmányaikat
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Intézményneve

Barackvirág Óvoda
Kertvárosi Óvoda
Szivárvány Óvoda
Összesen:

Tanköteles
korú

66 fő
48 fő
68 fő
181 fő

1.

18 fő
11 fő
21 fő
50 fő

2.

3.

25 fő
17 fő
23 fő
65 fő

22 fő
20 fő
24 fő
66 fő

2008. szeptemberében előre
láthatólag megkezdi tanulmányait
az általános iskolában
(óvodai felmérés alapján):
43-50 fő
28-38 fő
44-50 fő
115-138 fő

Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
1 elsős osztály (két tanítási nyelvű), 3 napközis csoport, 1 tanulószobai csoport,
Kazinczy Ferenc Tagintézménye
3 elsős osztály, 8 napközis csoport, 1 tanulószobai csoport
a Bárdos Lajos Intézményegysége
1 elsős osztály (zenei osztály), 5 napközis csoport, 1 tanulószobai csoport indításával számolunk.
Az osztályok létszámát minimum 24 fő –ben célszerű meghatározni, számolva a lehetséges
lemorzsolódásokkal.
Amennyiben beiratkozást követően a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és
Sportiskolai Tagintézményben a két tanítási nyelvű, illetve a Bárdos Lajos Intézményegységben a
zenei osztály létszáma nem éri el a meghatározott 24 főt a Képviselő- testület az osztályok indítását
újra kell, hogy tárgyalja.
A csoportok és az osztályok számának meghatározását az intézményvezetőkkel egyeztettük.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő nevelési – oktatási
intézményekben a 2008/2009. nevelési-oktatási évben a maximális létszámtól
felfelé történő eltérést 20 %-kal engedélyezi, egyben felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét, mint a fenntartó képviselőjét, hogy az Oktatási
Hivatal, Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) felé
engedélyezési kérelmet nyújtson be.
Felkéri a polgármestert, hogy az Oktatási Hivatal, Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) jóváhagyását követően adja ki a
fenntartói hozzájárulásokat.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: polgármester
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II.

Tapolca Város Önkormányzata a 2008/2009. nevelési évben a
Tapolcai Óvoda
a Barackvirág Tagintézményében 6,
a Kertvárosi Tagintézményében
6,
a Szivárvány Tagintézményében
3,
a Szivárvány Intézményegységében 4 óvodai csoport indítását tervezi.
Felkéri a polgármester, hogy az intézmények költségvetését ennek
figyelembe vételével terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: polgármester
III.
Tapolca Város Önkormányzata a 2008/2009. tanévben a
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
1 (két tanítási nyelvű)
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
3
a Bárdos Lajos Intézményegysége
1 (zenei)
elsős osztály,
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
3
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
8
a Bárdos Lajos Intézményegysége
5
napközis csoport,
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
1
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
1
a Bárdos Lajos Intézményegysége
1
tanulószobai csoport,
indítását tervezi.
Az induló első osztályok minimális létszámát 24 főben határozza meg.
Felkéri a polgármester, hogy az intézmények költségvetését ennek
figyelembe vételével terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2008. február 8.
Ács János
polgármester
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