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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 átlaglétszámtól 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

Átlag
létszám

óvoda
általános iskola 1-4. évf.
általános iskola 5-8. évf., szakiskola
9-10. évf.
9-13. évfolyamon
szakközépiskolai és szakiskolai
elméleti
képzés
szakképző
évfolyamon
szakközépiskolai és szakiskolai
gyakorlati képzés

20
21
23

Maximális Max. 10 %-os
létszám
eltérés
tanév
indításánál
25
27,5~28
26
28,6~29
30
33

Max. 20
%-os
eltérés
30
32
36

Max. 20
%+10
%-os
eltérés
33
35,2~
39,6~40

28
28

35
35

38,5~39
38,5~39

42
42

46,2~
46,2~
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13,2~14
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16,5~
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-i ülésén meghatározta
a 2011/2012-es nevelési és tanévben az indítható óvodai csoportok számát, az indítható
általános iskolai első osztályok és a napközis csoportok számát, illetve a Széchenyi István
Szakképző Iskola esetében az indítható osztályok számát. A beiratkozások az óvodába és az
általános iskolába 2011. március 23-24-én megtörténtek.
A Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézményébe 39 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből a Szent Erzsébet
Óvodába átiratkozott 1 fő, a ténylegesen felvettek száma 38 fő
Kertvárosi Tagintézményébe 54 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből az életkora miatt
elutasításra került 2 fő, átirányított 8 fő, elutasított, de a Szent Erzsébet Óvodába felvett 3 fő,
a ténylegesen felvettek száma 42 fő.
Szivárvány Intézményegységébe 22 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből az életkora miatt
elutasításra került 1 fő, átirányítással jött 5 fő, a ténylegesen felvettek száma 26 fő.
Szivárvány Tagintézményébe 18 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből az életkora miatt
elutasításra került 3 fő átirányítással jött 2 fő, a ténylegesen felvettek száma 17 fő.
A Ringató Bölcsőde felújításának gördülékenyebb lebonyolítása érdekében a Tapolcai Óvoda
vállalta, hogy a bölcsődéből az óvodába a 2011/2012 nevelési évre beiratkozott 26 gyermeket
előbb fogadja, mint mielőtt betöltenék a 3. életévüket.

A Tapolcai Általános Iskolába 2011/2012. tanévre felvett 1. osztályos tanulók száma,
Bárdos Lajos Intézményegysége:
1 zenei osztály 25 fő
1 normál osztály 21 fő
Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye:
1 két tannyelvű osztály 29 fő
Kazinczy Ferenc Tagintézménye:
3 normál osztály 29+29+29=87 fő
Összesen: 162 fő
A Tapolcai Általános Iskola napközis csoportjainak létszáma a 2011. júniusi felmérés alapján
Bárdos Lajos Intézményegysége:
6 csoport 172 fő átlaglétszám 28,7 fő
Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye:
3 csoport 94 fő, átlaglétszám 31,3 fő
Kazinczy Ferenc Tagintézménye:
8 csoport 251 fő átlaglétszám 31,4 fő
9 csoport esetén 251 fő átlaglétszám 27,9 fő

A Kazinczy Ferenc Tagintézményben és a Batsányi János Tagintézményben nagyon magas a
napközis tanulók létszáma, az intézmény ezt már semmilyen átcsoportosítással nem tudja
kezelni. A felvázolt adatok alapján, mindenképpen szükséges a Tapolcai Általános Iskolában
1 plusz napközis csoport indítása. A plusz napközis csoport a Kazinczy Tagintézményben
indulna, a Kazinczy Tagintézmény 22,5 napközis órájából Batsányi Tagintézmény részére 5
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órát átadna, hogy a tanítási napokon a 14-15 óra közötti napközis tanórában új csoport
létrehozásával csökkenteni lehessen a magas tanulói létszámot a csoportokban.
Az intézmény költségvetésébe heti 22,5 napközis órát kell betervezni a 2011/2012-es tanévre.

A Széchenyi István Szakképző Iskolába 2011. június 23-án a 8. osztályt végzetteknek a 9.
évfolyamra, július 1-jén a szakmai képzésre és a szakmunkások szakközépiskola nappali
tagozatára lehetett beiratkozni, pótbeiratkozás 2011. augusztus 29-én lesz.
A testület által meghatározott 159/N/2010. (XII. 10.) Kt. határozat alapján, 2011/2012.
tanévben:
Szakközépiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását
Informatika, kereskedelem-marketing és vendéglátás-idegenforgalom képzéssel,
Szakiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását
(szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos
alapozó oktatás) vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport, kereskedelem-marketing
szakmacsoport és gépészet szakmacsoport képzéssel (legfeljebb két szakmacsoporttal
osztályonként),
Szakiskolai képzésre építve a szakképzésben 2 osztály indítását
élelmiszer és vegyi áru eladó,
vízvezeték és vízkészülék szerelő,
szakács és pincérképzéssel (legfeljebb két szakmacsoporttal osztályonként),
Előrehozott szakképzésben 1 osztály indítását
élelmiszer és vegyi áru eladó,
szerkezetlakatos képzéssel(legfeljebb két szakmacsoporttal osztályonként),
Érettségire épülő szakképzésben 1 osztály indítását
vendéglős képzéssel,
Webmester képzéssel,
Felnőttek nappali munkarend szerinti középiskolája 1 osztály indítását (11. évfolyamon)
engedélyezte.
A képzésben résztvevő nappali munkarend szerinti osztályok száma 22.
A képzésben résztvevő esti munkarend szerinti osztály száma 1.
Az induló nappali munkarend szerinti szakiskolai osztályok minimális létszámát 24 főben
határozta meg.
Az induló nappali munkarend szerinti osztályok minimális létszámát 28 főben határozta meg.
A következő felsorolás az intézményben 2011/2012. tanévben induló osztályok eddigi
létszám adatait tartalmazza:
Osztály

képzés/ szakma megnevezése

9. A

Szakközépiskola
Informatika/
vendéglátásidegenforgalom
Szakközépiskola
kereskedelem-marketing
Szakiskola
vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport

9. B
9. D

beiratkozott

előzetes jelzés alapján
pótbeiratkozás
várható 2011. 08. 29én
26 fő
4 fő

nem indul
24 fő

3 fő
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9.H

1/9.A
1/11. A
1/11. V
1/13. A

10. F

Szakiskola
kereskedelem-marketing
szakmacsoport
és
gépészet
szakmacsoport
Előrehozott szakképzés
Szakképzés
vízvezeték és vízkészülék szerelő
Szakképzés
szakács és pincérképzéssel
Érettségire épülő szakképzés
vendéglős
Webmester
Felnőttek nappali munkarend
szerinti középiskolája

24 fő

3 fő

nem indul
10 fő

9 fő

26 fő

8 fő

15 fő
(6 fő
9 fő)
23 fő

bizonytalan az
érdeklődés folyamatos
5 fő

A táblázat adataiból is látszik, hogy sajnos az iskolába a megadott időpontokban nagyon
kevesen iratkoztak be.
A Képviselő-testület eredeti döntése alapján, csak a szakiskolai 9. évfolyamán lévő két
osztály indulhatna.
A pótvizsgák és a pótbeiratkozások után valószínűleg, javulni fognak a létszámadatok, de
mindenképpen szükséges módosítani a testület eredeti döntésén, mivel vannak olyan
osztályok, amelyek a pótbeiratkozások után sem tudnak elindulni.
Széchenyi István Szakképző Iskola 2011/2012. tanévre a 159/N/2010. (XII. 10.) Kt.
határozattal engedélyezett indítható osztályok számát és az osztályok létszámát a
következőképpen javasoljuk módosítani:
Szakközépiskola: hiányzik 2 fő
Az eddigi gyakorlat igazolta, hogy a pótbeiratkozások, és szeptember 1-je után a vidéki
iskolákba beiratkozott tapolcai fiatalok közül lesz több olyan tanuló, aki nem bírja a
kollégiumot vagy az utazást, és az iskolába szeretne beiratkozni.
Sajnos a kereskedelmi- marketingképzésű osztályt az intézmény nem tudta feltölteni, tehát
nem lehet elindítani ezt az osztályt.
Előrehozott szakképzés: az osztály nem indul.
Minimális volt az érdeklődés, a jelentkezetteket az intézmény átirányította a hagyományos
szakiskolai képzésre.
Szakképzés:
Vízvezeték és vízkészülék szerelő, szakács és pincérképzéssel indulna a szakképzős osztály,
itt az a probléma, hogy az élelmiszer és vegyi áru eladó képzésre tervezett fél osztály nem
tud indulni a jelentkezők hiánya miatt. A vízvezeték és vízkészülék- szerelő osztályba is,
eddig 10 fő a beiratkozott. A szakács és pincérképzés esetében sincs még meg, a 28 fő
minimális létszám.
Javasolnánk, hogy ha e három képzésre összesen 42, vagy annál kevesebb fő iratkozik be
2011. augusztus 30-ig, akkor csak 1 osztály induljon három szakmacsoportos képzéssel.
Amennyiben 42 főnél többen jelentkeznek, akkor a két kisebb létszámú szakmacsoport
alkosson egy osztályt, a harmadik szakmacsoport, pedig a másik osztályt, tehát 2 osztály
induljon.
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Érettségire épülő szakképzés: (vendéglős, Webmester)
A legnagyobb problémát és bizonytalanságot az érettségire épülő képzés jelenti. Az
intézményben érettségizettek közül az elmúlt évekhez képeset több tanulót vettek fel a
felsőoktatásba, és így kevesebben maradtak itt az érettségi utáni képzésre.
A jelenlegi beiratkozási adatok alapján a 15 fő nem elegendő az osztály elindításához.
Javasoljuk, hogy amennyiben 2011. augusztus 30-án 22 fő beiratkozott az osztályba,
engedélyezze a Tisztelt Képviselő-testület az osztály indítását.
Felnőttek nappali munkarend szerinti középiskolája:
A Képviselő- testület a 11. évfolyam kezdésével engedélyezte az osztály indítását, mint az
előző tanévben, viszont a tapasztalatok és a diákok visszajelzései alapján kéri az iskola, hogy
a továbbiakban a 10. évfolyamtól kezdve engedélyezze az osztály indítását, az érettségire való
eredményesebb felkészülés érdekében.
Az osztály létszáma itt sem éri el az engedélyezett 28 főt.
Javasoljuk 26 főben megállapítani az osztály létszámát és engedélyezni annak indítását.
A Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója Szollár Gyula a rendkívüli testületi ülésen
kiosztja a Tisztelt Képviselő- testületnek a 2011. augusztus 30-i állapotnak megfelelő
osztálylétszám adatokat.
A 159/N/2010. (XII. 10.) Kt határozat több pontját is érinti a módosítás, ezért célszerűnek
látjuk a határozat visszavonását és egy új határozat elfogadását javasolnánk a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011/2012.
tanévben a Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézményében a 158/N/2010. (XII. 10.) Kt.
határozattal engedélyezett 8 napközis csoportot 9 napközis csoportra
bővíti.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetése tekintetében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2011. szeptember 1., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011/2012.
tanévben a Széchenyi István Szakképző Iskolában
Szakközépiskolai 9. évfolyamon 1 osztály indítását
(informatika és vendéglátás - idegenforgalom képzéssel)
engedélyezi.
Szakiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását
(szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai
orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás) vendéglátásidegenforgalom
szakmacsoport,
kereskedelem-marketing
szakmacsoport és gépészet szakmacsoport képzéssel (legfeljebb
két
szakmacsoporttal osztályonként) engedélyezi.
Szakiskolai képzésre építve a szakképzésben
A
2 osztály indítását akkor engedélyezi (vízvezeték és vízkészülék
szerelő,
szakács és pincérképzéssel, legfeljebb két
szakmacsoporttal
osztályonként), ha a két osztály összesített
létszáma 2011. augusztus 30-án minimum 43 fő.
Ebben az esetben a két kisebb létszámú szakmacsoport alkot egy
osztályt, a harmadik szakmacsoport pedig a másik osztályt.
B
1 osztály indítását három szakmacsoportos képzéssel akkor
engedélyezi (vízvezeték és vízkészülék szerelő,
szakács és
pincérképzéssel), ha a képzésre 42, vagy annál kevesebb fő
iratkozott be 2011. augusztus 30-án.
Érettségire épülő szakképzésben 1 osztály indítását akkor engedélyezi
vendéglősképzéssel, Webmesterképzéssel, amennyiben 2011.
augusztus 30-án a beiratkozottak száma minimum 22 fő.
Felnőttek nappali munkarend szerinti középiskolája 1 osztály
indítását (10. évfolyamon) akkor engedélyezi, amennyiben
2011. augusztus 30-án a beiratkozottak száma minimum 26 fő.
Egyúttal, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Széchenyi István Szakképző Iskolában a 2011/2012. tanévre
engedélyezett indítható osztályokról szóló 159/N/2010. (XII. 10.) Kt.
határozatát visszavonja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetése tekintetében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2011. szeptember 1., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca, 2011. augusztus 22.
Császár László sk.
polgármester
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