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Tisztelt Képviselı-testület! 

Az Állami Számvevıszék megállapításaihoz készült intézkedési tervet a képviselı-testület 
257/2009. (VIII.27.) határozatával fogadta el. Ennek 1. és 15. pontja az iskolai osztálylétszámok 
oktatási törvényben elıírt létszámhatárainak betartatását célozza.  

A törvény értelmében az osztályok maximális számított létszáma alsó tagozaton 26, felsı 
tagozaton 30. A létszámhatárok túllépése alapvetıen két okból adódott:  

• az elsısök beíratásakor a tényleges létszám mindig megfelelt a törvényi elıírásnak, de a 
késıbbiekben néhány tanulóról kiderült, hogy az osztálylétszám számításakor kettınek vagy 
háromnak számít, 

• illetve az osztályok létszáma évközi tanulófelvétellel nıtt. 

 A szeptemberi tanévkezdés adatai alapján ettıl a békési tagiskolákba járó 61 osztályból hatban 
mutatkozik eltérés: 5 alsó és egy felsı tagozaton. Az érintett tanulók száma 9.  

A 61 osztály együttes számított átlaglétszáma 24,5 fı, az érintett évfolyamokon is a törvényi 
maximum alatt van az átlaglétszám, ezért az Oktatási Hivataltól engedélyt a létszámtúllépésre nem 
kérhetünk, a törvénynek való megfelelést helyi intézkedésekkel kell megoldanunk. 

Az általános gyakorlat, hogy az elsı évfolyamon kialakult osztályokat az iskolák nem 
bontják meg a 8. osztály végéig, az oktatási törvény értelmében viszont az osztály egy vagy több 
tanévre szervezett tanulóközösség, tehát bármikor átszervezhetı. Nem szerencsés megoldás, de 
arra kell utasítanunk az iskola igazgatóját, hogy éljen a törvényi lehetıséggel. 

Az érintett hat osztály közül háromban az átszervezés tagiskolán belül megoldható a 
párhuzamos osztályba való átvétellel; a Hepp Tagiskola 4. évfolyam kettı, és a Karacs Tagiskola 6. 
évfolyamán egy osztályban azonban tagiskola-váltás szükséges. Mindkét évfolyamon a másik két 
tagiskolában van szabad kapacitás. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete utasítja a Békési Kistérségi Iskola igazgatóját, hogy az 
oktatási törvényben az osztályok maximális létszámára vonatkozó elıírásoknak az osztályok 
átszervezésével tegyen eleget. Az átszervezés alapelveként az alábbiakat jelöli meg: 

• ahol lehetséges, a tanulót a tagiskolán belül másik párhuzamos osztályba kell 
átvenni, 
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• amennyiben az átszervezéshez tagiskolák közötti átvételre kerül sor, elsısorban 
azt a tanulót kell áthelyezni, aki az átvevı tagiskola körzetében lakik. 

A képviselı-testület utasítja az iskola igazgatóját és a tagintézmények vezetıit, hogy az 
osztálylétszámok alakulását folyamatosan kísérjék figyelemmel, és a létszámhatárok tanév 
közbeni túllépése elıtt kérjenek jóváhagyást a fenntartótól, illetve tanévkezdéskor az 
osztályok átszervezését a fenti elvek alapján a jövıben saját hatáskörben végezzék el. 

Felelıs: Farkas Lászlóné igazgató 

Békési Kistérségi Iskola tagintézmény-vezetıi 

Békés, 2009. szeptember 22. 
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