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20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége és
Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
működési (felvételi) körzetének meghatározása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Meghívandók Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
Tapolcai Általános Iskola igazgató
Hepp Tamásné pedagógus szakszervezeti vezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 90. §-ának (1)
bekezdése szerint a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat
meghatározza és közzéteszi az óvodák, iskolák működési (felvételi) körzetét. Az e
körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja
meg.

A Kt. 90. §-ának (6) bekezdése szerint Az e § -ban foglaltakat a tagintézményként
működő óvodák, iskolák tekintetében is alkalmazni kell.

Jogilag lehetséges, hogy egy adott településen valamennyi iskolai feladatellátási hely egy
iskolát alkot. Ily módon indokolt, hogy minden egyes feladatellátási helyen működő
tagintézményekre is megállapításra kerüljön a felvételi körzet. Csak így lehet ugyanis
eldönteni, hogy adott iskola adott tagintézménye mely gyermek, mely tanuló felvételéről
köteles gondoskodni.

Az óvodák és az általános iskolák felvételi körzetének meghatározásánál a következőket
vettük figyelembe:

 az intézmény befogadóképességét,
 az intézmény körzetében élő gyermekek számát,
 a szülők igényei alapján az előző években kialakult körzeteket.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2008. (II. 15.) Kt. határozatával
meghatározta a fenntartásában működő Tapolcai Óvoda tagintézményeinek működési,
felvételi körzetét.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2008. (II. 15.) Kt. határozatával
meghatározta a Tapolcai Általános Iskola működési körzetét, mely a Tapolca város és
Raposka község közigazgatási határa.

Az óvoda esetében a tagintézményeknél a körzethatárok megtartása mellett döntött a
Képviselő-testület.
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Az iskoláknál viszont mindenképpen szükséges volt a körzethatárok eltörlése, mivel a város
szerette volna megtartani az emeltszintű oktatási lehetőségeket.

A Kt. 6. §-ának (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaságban - az e törvényben
meghatározottak szerint - minden gyermek tanköteles.
(2) bekezdése szerint a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,
legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik
életévét betölti, tankötelessé válik.
A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben,
amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség
teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor
is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.

Kt. „7. § (1) A tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy
magántanulóként teljesíthető.
8. § (9) Az általános műveltséget megalapozó szakaszban az iskolai nevelés-oktatás tartalmi
egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv biztosítja. A Nemzeti
alaptanterv kötelező rendelkezéseket állapíthat meg az oktatásszervezés körében, így
különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására
10. § (3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön
11. § (1) A tanuló joga különösen, hogy
b) válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül
12. § (1) A tanuló kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon
13. § (1) A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad
megválasztásának joga. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának
joga alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve
világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat
óvodát, iskolát, kollégiumot.
14. § (2) A szülő kötelessége különösen, hogy
a) gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről,
b) biztosítsa gyermeke - e törvény 24. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak szerinti -
óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének vagy fejlesztő
felkészítésben való részvételi kötelezettségének teljesítését,

25. § (1) A tanulók rendszeres nevelés-oktatása, érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára
történő felkészítése az iskola feladata. A szakmai vizsgára történő felkészítésben e törvény és
a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint részt vehetnek a jogi személyek, a jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetőleg egyéni vállalkozók.
(2) A tanuló érettségi vizsgára, továbbá szakmai vizsgára történő felkészítése a kötelező
tanórai foglalkozások keretében történik.

.

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.
(XII. 17.) Korm. rendelet alapján (továbbiakban: Korm. rend. ):
4. § (2) A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező és szabadon
választható tanítási óra.
(3) A helyi tanterv határozza meg, melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken adott
évfolyam adott osztályának valamennyi tanulója köteles részt venni, illetve melyek azok a
kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül
kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.
5. § (3) Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a
követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel
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teljesíthető, az iskolába történő beiratkozás - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a
szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti, feltéve, hogy erre a
tanuló és a kiskorú tanuló szülőjének figyelmét a felvételi tájékoztatóban, továbbá a
beiratkozás előtt írásban felhívták.

(4) A kötelező felvételt biztosító iskolának, valamint a nemzeti-etnikai kisebbségi iskolai
nevelést és oktatást nyújtó iskolának lehetőséget kell biztosítania arra, hogy azok is
megkezdhessék, illetve folytathassák tanulmányaikat, akik a szabadon választott tanítási
órákon nem kívánnak részt venni.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –testülete a 36/2008. (II. 15.) Kt. határozatával
döntött a 2008/2009-es tanévben indítható osztályok, napközis, tanulószoba csoportok
számáról. Az előzetes felmérések alapján a tapolcai gyermekek létszáma 5 osztály indítását
tette lehetővé:
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye

1 elsős osztály (két tanítási nyelvű),
Kazinczy Ferenc Tagintézménye 3 elsős osztály
Bárdos Lajos Intézményegysége 1 elsős osztály (zenei osztály).
A hagyományoknak megfelelően engedélyezte a két tanítási nyelvű és az emelt szintű ének
–zene oktatást folytató osztályok indítását. A 2007/2008-as tanévben még három önálló
intézményként működő általános iskolák egy intézménnyé való összevonását az a tény is
szükségessé tette, hogy a gyermeklétszám csökkenésével az emelt szintű oktatási formák
megtartása mellett nem tudta volna teljes mértékben azt a jogszabályi kötelezettséget (Korm.
rend. 5. § (4) ) teljesíteni, hogy a kötelező felvételt biztosító iskolának lehetőséget kell
biztosítania arra, hogy azok is megkezdhessék, illetve folytathassák tanulmányaikat, akik a
szabadon választott tanítási órákon nem kívánnak részt venni.

A 32/2008. (II. 15.) Kt. határozatával a kötelező felvételt ellátó intézményként Tapolcai
Általános Iskolát határozta meg, melynek működési körzete, Tapolca város és Raposka
község közigazgatási határa. A februári testületi ülésen elfogadott kötelező felvételt biztosító
iskola esetében csak a Kazinczy Ferenc Tagintézményben volt meg az a feltétel, hogy a
kötelező felvételt biztosító iskolának lehetőséget kell biztosítania arra, hogy azok is
megkezdhessék, illetve folytathassák tanulmányaikat, akik a szabadon választott tanítási
órákon nem kívánnak részt venni. A Bárdos Lajos Intézményegység illetve a Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény esetében a szülőknek
nyilatkozniuk kellett, hogy az emelt szintű ének-zene és a két tanítási nyelvű oktatási
formával együtt járó szabadon választott tanítási órákon a gyermekeik részt kívánnak venni,
tehát ezt a két tagintézményt nem lehetett a kötelező felvételt biztosító tagintézményé
sorolni.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 123/2008. (V. 13.) Kt. határozatával, a
2008/2009-es tanévre történő beiratkozás után biztosította a vidéki gyermekek
fogadásának lehetőségét és a következő osztályok indítását engedélyezte:
Tapolcai Általános Iskola:
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye

1 elsős osztály (két tanítási nyelvű)
Kazinczy Ferenc Tagintézménye 3 elsős osztály
Bárdos Lajos Intézményegysége 1 (zenei) és 1 normál elsős osztály,

ezáltal a Tapolcai Általános Iskola két tagintézményben biztosította azon gyermekek
felvételét, akik szabadon választott tanítási órákon nem kívánnak részt venni.

A Kt. 2007. szeptember 1-jétől hatályos szabályozását figyelembe véve a Kt. 90. §-ának (1)
bekezdést a tagintézményként működő óvodák, iskolák tekintetében is alkalmazni kell.
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Az előző napirendi pontban elfogadott 2009/2010-es tanítási évben indítható osztályok
estében:
Tapolcai Általános Iskola 2009/2010. tanévben tervezett osztály indítása :
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye

1 elsős osztály (két tanítási nyelvű),
Kazinczy Ferenc Tagintézménye 3 elsős osztály,
Bárdos Lajos Intézményegysége 2 elsős osztály (1 zenei osztály),

a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységében és a Kazinczy Ferenc
Tagintézményében biztosítottak a feltételek azon gyermekek számára, akik szabadon
választott tanítási órákon nem kívánnak részt venni.
A Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
esetében már ez nem oldható meg, mivel akkor 7 osztály indítására lenne szükség, erre
viszont a gyermeklétszám csökkenése miatt nincs lehetőség.

Tapolca várost és Raposka községet két részre szükséges felosztani, a kötelező felvételt
biztosító tagintézmény vonatkozásában a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegysége, illetve a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
látná el a feladatot.

Az előterjesztés 1. számú melléklete a város területén működő kötelező felvételt biztosító
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységéhez illetve a Tapolcai Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményéhez tartozó utcák neveit soroltuk fel.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Tapolcai Általános Iskola működési (felvételi)
körzetét meghatározó 32/2008. (II. 15.) Kt. határozatát a 2009/2010.
tanévtől kezdődően, visszavonja.

Az önkormányzat fenntartásában működő Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegysége, illetve Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye működési (felvételi), kötelező felvételt
biztosító iskola körzetét a 2009/2010. tanévtől kezdődően, a határozati
javaslat 1. számú mellékletét képező felsorolás szerint határozza meg.

Határidő: 2009. március 1.
Felelős: alpolgármester

Tapolca, 2008. december 15.

Sólyom Károly s.k.
alpolgármester
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1. számú melléklet
A Tapolcai Általános Iskola intézményegysége, és tagintézménye

működési ( felvételi) körzetei

Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos

Intézményegysége

Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc
Tagintézménye

Akácfa utca
Alakotmány utca
Apponyi Albert utca
Árpád utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Baross Gábor utca
Batsányi János utca
Batthyány Lajos utca
Béke utca
Billege utca
Damjanich János utca
Dobó István tér
Dózsa György út
Erkel Ferenc utca
Fazekas utca
Haraszt utca
Hegymagasi út
Honvéd utca
Hunyadi János utca
Ipar utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Kandó Kálmán utca
Keszthelyi út
Klapka György utca
Kulich Gyula utca
Lehel utca
Lesence utca
Liszt Ferenc utca
Május 1. utca
Mogyoróshegy
Nagyköz utca
Nyár utca
Nyárfa utca
Petőfi Sándor utca
Pózdomb
Rákóczi Ferenc utca
Rózsa Ferenc köz
Rózsa Ferenc utca
Ságvári Endre utca
Sebron

Ady Endre utca
Bartók Béla utca
Batsányi tér
Darányi Ignác utca
Deák Ferenc utca
Engels Frigyes utca
Fenyves utca
Fő tér
Glázer Sándor utca
Hősök tere
Iskola utca
Kamocsa
Ley József
Munkácsy köz
Munkácsy Mihály utca
Pacsirta utca
Paptelep
Semmelweis Ignác utca
Szentkút
Úttörő utca
Vajda János utca
Vásár tér
Vasúti őrház
Víztorony utca
Raposka község
közigazgatási
területe

Tapolca-Diszel
egész területe
Arany János utca
Bajza József utca
Balaton utca
Bányász utca
Barackvirág utca
Bem apó utca
Berzsenyi Dániel utca
Bólyai János utca
Csányi László utca
Csobánc utca
Csokonai Vitéz
Mihály utca
Egry József utca
Eötvös Lóránd utca
Halápi utca
Halastó utca
Halastópuszta
Juhász Gyula utca
Kazinczy tér
Kereszt utca
Kertész utca
Kinizsi Pál
Királykuti
Kisfaludy Sándor
Kiss János
Kodály Zoltán
Kossuth Lajos
Kölcsey Ferenc
Köztársaság tér
Kunfi Zsigmond utca
Lóczi Lajos
Martinovics Ignác
Mező Imre
Mónus Illés
Móricz Zsigmond
Radnóti Miklós utca
Sallai Imre utca
Simon István utca
Szent György utca
Templom-domb
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Somogyi Béla utca
Stadion utca
Strand út
Sümegi út
Széchenyi István utca
Szegfű utca
Szent István utca
Táncsics Mihály utca
Tavasz utca
Téglagyár
Teleki Pál utca
Török János utca
Vasút utca
Viszló park
Viszló utca
Wesselényi Miklós utca
Zalka Máté utca
Zöldfa utca
Zrínyi Miklós utca

Toldi Miklós utca
Vastagh János utca
Véndekhegy
Véndeki utca
Vörösmarty Mihály utca


