ELİTERJESZTÉS

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. február 8-ai ülésére

Tájékoztató Kıszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának a 2007. évi közoktatási
átalakításokkal kapcsolatos 2007. január 25-ei döntéseirıl

I. Az óvodák közös igazgatás alá vonása
A Társulás Munkaszervezetének határozati javaslata alapján a Kıszegfalvi Óvodát – annak magas fenntartási
költségei miatt – integrálni kellene valamelyik kıszegi óvodába. Tekintettel azonban arra, hogy az óvodában
nemzetiségi nevelést folytatnak, a meghozandó döntésekhez be kell szerezni a kisebbségi önkormányzat
egyetértését, valamint ki kell kérni az Országos Kisebbségi Önkormányzat véleményét, ezért a Tanács – az
egyetértés, valamint vélemény megszerzéséig – az integráció kérdését levette a napirendrıl.
Nem született döntés a Munkaszervezet azon elıterjesztésérıl sem, mely szerint a Társulás 8 óvodáját közös
igazgatás alá kívánták vonni. Az elıterjesztés ugyanis nem tartalmazott egyértelmő adatokat a közös igazgatás
alá vonás eredményeképpen megtakarítható összegrıl, az átszervezés egyéb várható következményeirıl
/pedagógiai munka hatékonysága, vezetıi munka elláthatósága stb./

II. A kıszegszerdahelyi iskola további mőködésével kapcsolatos döntés

Jogszabályi háttér
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. /a továbbiakban: Kt./ módosításáról rendelkezı 2006. évi LXXI. tv.
az általános iskola intézménytípust újraszabályozta, a Kt. 26. § (1) bekezdése alapján „az általános iskolának
nyolc évfolyama van.”. Erre tekintettel a törvény kizárólag a nyolc évfolyammal mőködı iskolákat tekinti
általános iskolának.
A Kt. 133. § (3) bekezdése alapján a fenntartónak 2008. augusztus 31-ig gondoskodnia kell a nyolc osztálynál
kevesebb évfolyammal mőködı általános iskolájának tagintézménnyé történı átalakításáról vagy az általános
iskolai feladatok iskolafenntartás nélkül történı megoldásáról.
Már a 2006/2007. tanévtıl kezdıdıen vizsgálni kell, hogy indult-e a létszámhatárnak megfelelı hetedik és
nyolcadik évfolyam az általános iskolában. A hetedik és nyolcadik évfolyamon indított osztályokat csak abban
az esetben lehet figyelembe venni, ha az egyes osztályok tanulói létszáma eléri a maximális osztálylétszám 50
%-át, azaz 15 fıt.
A Kt. 2008. augusztus 31-ei határidı lejárta után nem teszi lehetıvé, hogy az olyan általános iskola, amelynek
kevesebb, mint nyolc évfolyama OKÉV engedély nélkül önállóan továbbmőködjön.
A jogszabály a szigorú feltételeket határozott meg, de 2008. augusztus 31-ig átmenetileg megengedi a
nyolc évfolyamos oktatást.

A Társulás Munkaszervezetének kimutatása alapján a kıszegszerdahelyi iskolában a várható osztálylétszámok
az alábbiak szerint alakulnak:
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Létszám
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A Társulási Tanács 2007. január 25-ei ülésén hozott döntései
Az iskolai hálózat átszervezésére a Munkaszervezet 4 határozati javaslatot terjesztett a Társulási Tanács elé,
melyek közül a Tanács – elfogadva és méltányolva a kıszeghegyaljai polgármesterek egységes és határozott
fellépését – többórás vitát követıen egyhangúlag a III. határozati javaslatot fogadta el, mely szerint a
kıszegszerdahelyi iskolában az iskolai nevelés nyolc évfolyammal mőködik tovább 2008. augusztus 31-ig.
Alternatívák között az 5-8., illetve a 7-8. évfolyamok megszüntetése szerepelt.
A kıszeghegyaljai polgármesterek, az alpolgármesterek, valamint a települések körjegyzıivel 2007. január 23-án
Velemben egyeztetı tárgyalást tartottak. A tárgyaláson részt vett Dr. Varga Tiborné, Dr. Görcs Tiborné,
Schreiner Gáborné és Kuticsné Fatalin Mária.
Az egyeztetı tárgyalás hasznos volt, hiszen ennek eredményeképpen sikerült eredményesen érvelni az iskola
átmeneti megtartása mellett.

További feladatok, tennivalók
A 2007. január 22-ei egyeztetı tárgyalást a résztvevık fontosnak és szükségesnek tartották, további
egyeztetéseket, sıt szorosabb együttmőködésrıl határoztak.
Elhatározták, hogy a rendelkezésre álló 1 év alatt a települések lakót folyamatosan tájékoztatják a
jogszabályváltozás következtében beálló helyzetrıl:
o
o
o

közmeghallgatásokat,
nyílt napokat,
közös testületi üléseket tartanak.

A Képviselı-testületek személyes megbeszélésre, találkozóra invitálják a gyermekeiket más település iskoláiba
járató kıszeghegyaljai szülıket.

Velem , 2007. február 2.
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