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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 102.§ (2) c) pontja biztosítja a 
fenntartó számára, hogy meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható 
osztályok számát. 
 
Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a népesség nyilvántartótól és a tanköteles korú 
óvodásokról kapott adatok, valamint a szülők iskolaválasztási szokásai alapján jól 
meghatározható egy-egy iskola várható elsőseinek száma. Ennek megfelelően az 
elmúlt két évben már az első osztályos beiratkozás előtt javaslatot tettünk az 
iskolánként indítható első osztályok számáról. A javaslatok alapján engedélyezett 
csoportszámok a beiratkozást követően megfelelőnek bizonyultak, hiszen 2008-ban 
mindössze egy, 2009-ben pedig két iskolában kellett utólag eggyel csökkenteni az 
előzetesen meghatározott számot. 
 
A csoportszámok meghatározásánál figyelemmel kell lennünk arra, hogy:  
 
1. Az oktatás finanszírozásában bevezetett teljesítménymutató szerinti normatív 
támogatás egyik fontos eleme a közoktatási törvény 3. sz. mellékletében 
meghatározott óvodai-iskolai átlaglétszám. 
 
A Kt. 3. számú melléklete szerinti létszámhatárok: 
 
     Átlaglétszám   Maximális létszám 

1-4. évfolyam   21    26 
5-8. évfolyam   23    30 
 

Az átlaglétszámot elérő, vagy azt meghaladó osztály létszámok esetén a fenntartó 
számára kedvezőbb a finanszírozás. 
Ugyanakkor a hat és nyolc osztályos gimnáziumokba felvett tanulókkal a kerületi 
átlaglétszám a felső tagozaton csökken. Ezért fontos, hogy az első osztályban olyan 
létszámú tanulócsoportok induljanak, amelyek –várhatóan- a későbbiekben is 
biztosítják legalább az átlaglétszám elérését.   
 
2. A közoktatási törvény 13.§ (1) bekezdése biztosítja a szülők számára a szabad 
iskolaválasztást. Az előző tanévi beiratkozás alkalmával a szülők 56%-a élt ezzel a 
jogával. A körzeten kívüli tanulók felvételéről az iskolák igazgatói döntenek, betartva 
a Kt. 66.§-ban meghatározottakat. (Pl.: kötelező felvétel biztosítása, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek és a helyi rendelet szerinti előnyben részesítés, szükség 
esetén a szabad férőhelyekre jelentkezők között sorsolás megtartása) 
 
 
A rendelkezésre álló adatok szerint az iskolák körzetében élő iskolai tanulmányait 
biztosan megkezdő gyermekek száma valamint az elmúlt évek iskolaválasztási mutatói 
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alapján a 2010/2011. tanévben induló 1. osztályok számára az alábbi javaslatot 
tesszük: 
 
 

 
 

Általános Iskola 

 
Várható 1. osztályos a 
népesség-nyilvántartó 

és óvodai adatok 
szerint 

 
Előző évben 

óvodában 
maradt iskolába 

menők 

 
Szülői 
kérésre 

óvodában 
marad 

 
2010. szeptember 
elsején induló 1. 

osztályok javasolt 
száma 

Eötvös József 69 28 13 2 
Herman Ottó 47 6 4 2 
Gróf Széchenyi 
István 

56 14 6 2 

Karácsony Sándor 87 17 6 4 
Katona József 16 5 1 2 
Kazinczy Ferenc  
Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő 

 
42 

 
10 

 

 
7 
 

 
2 

Kék 65 23 11 2 
Kölcsey Ferenc 44 10 4 2 
Lajtha László 83 16 7 2 
Mátyás Király 48 9 7 2 
Móra Ferenc 24 4 4 2 
Nagy Imre ÁMK 47 6 4 2 
Szárcsa 34 15 5 2 
Vermes Miklós 47 20 7 2 
Összesen: 709 183 86 30 
 
Az óvodák jelentése szerint a fenti létszámon felül mintegy 88 nem csepeli gyermek 
tölti be 6. évét, közülük 25 fő Szigetszentmiklós Felsőtagról, akik elhelyezését az 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás szerint, szabad férőhelyek 
esetén el kell látnunk. Az iskolaköteles gyermekek közül Nevelési Tanácsadó 
vizsgálatára 133, szakértői bizottság vizsgálatára 22 gyermeket küldenek az óvodák. A 
beiratkozók számát csökkenteni fogják azok a gyermekek, akiknek a vizsgálatok 
alapján további óvodai nevelésben való részvételt javasolnak.  
 
Elegendő számú szakértői bizottsági szakvéleménnyel rendelkező tanuló esetén, a 
fentieken felül továbbra is tervezzük a Herman Ottó Általános Iskolában és a 
Karácsony Sándor Általános Iskolában 1-1 csoport megkésett beszédfejlődésű 
(diszlexiás) tanulókat fejlesztő első osztály indítását.  
 
Továbbra is elvárás az iskolák felé, hogy a körzeten kívüli tanulók felvételéről a 
kerületi koordinációs egyeztetést követően hozhatnak döntést. 
 
A Szigetszentmiklós Felsőtagról bejárók, a rendelkezésünkre álló nyilvántartásokban 
nem szereplő gyermekek jelentkezése esetében előfordulhat, hogy a tervezett 
létszámhoz képest eltérő lesz a beiratkozók száma. 
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A beiratkozók végleges számának következtében kialakuló tanulócsoport számról a 
2010/2011. tanév előkészítéséről szóló előterjesztésben, a júniusi ülésen tájékoztatjuk 
a tisztelt Képviselő-testületet. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő várható létszámok 
alapján az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák 2010/2011. 
tanévben indítható első osztályainak számát a határozatban foglaltak szerint fogadja el. 
 
 
         Tóth Mihály 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy a 2010/2011. 
tanévben indítható első osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi: 

 
 
Eötvös József Általános Iskola   2 csoport 
Herman Ottó Általános Iskola   3 csoport 
Gróf Széchenyi István Általános és 
Kéttannyelvű Iskola     2 csoport 
Karácsony Sándor Általános Iskola  5 csoport 
Katona József Általános Iskola   2 csoport 
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola  2 csoport 
Kék Általános iskola    2 csoport 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola   2 csoport 
Lajtha László Általános Iskola   2 csoport 
Mátyás Király Általános Iskola   2 csoport 
Móra Ferenc Általános Iskola   2 csoport 
Nagy Imre ÁMK Általános Iskola  2 csoport 
Szárcsa Általános Iskola    2 csoport 
Vermes Miklós Általános Iskola   2 csoport 
 
 
 
Határidő: elfogadásra:              azonnal 
  végrehajtásra:           2010. szeptember 1. 
 
Felelős: végrehajtásért:          Tóth Mihály polgármester 
 végrehajtás előkészítéséért: Vukovich Zoltán mb.  ágazatvezető 
 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges 
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