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Tisztelt Képviselı-testület! 

A képviselı-testület 2007. decemberi ülésén hagyta jóvá az oktatási esélyegyenlıségi tervet. 

A 39462007. (XII.20.) KT számú határozat 5. pont 2. francia bekezdése értelmében „Az elsı 
osztályok számát és indításának helyét az önkormányzat a beíratás elıtt határozza meg és az 
eredmények ismeretében véglegesíti.” 

A februári képviselı-testületi ülésen a képviselı-testület a beiratkozás idıpontját március 
10-11-ében határozta meg, a meghirdethetı osztályok számát hétben engedélyezte. 

A beíratás a kijelölt idıpontban megtörtént. A jelentkezések eredménye: 

 

o Békési Kistérségi Általános Iskola:   151 fı 

o Szegedi Kis István Református Általános Iskola:   67 fı 

o Óvodában marad        21 fı 

Összesen:       239 fı 

 

A Békési Kistérségi Általános Iskolában elsı évfolyamon az évismétlık száma várhatóan 12 
fı, a 2008/2009. tanévet így elıre láthatólag 163 fı kezdi meg az elsı évfolyamon. Ezek alapján az 
elıre tervezett 7 elsı osztály 23,3-es átlaglétszámmal indítható (a közoktatási törvény értelmében az 
átlaglétszám 21, maximum 26), illetve a 2-3 fınek számító sajátos nevelési igényő gyermekekkel ez 
az osztályszervezés szerint  létszám 25 körül lehet (a szakértıi vélemények még nincsenek meg).  

A tanulók osztályba sorolása megtörtént. A gyermekek döntı többségét abba az osztályba 
sikerült felvenni, amit a szülı megjelölt. Az esélyegyenlıségi szempontok figyelembe vétele miatt 
néhány esetben a kéréshez képest másik osztályt kellett felajánlani, a szülıkkel az egyeztetés 
folyamatban van, a bizottsági ülés idıpontjáig ez is megtörténik. 

A várhatóan 7 elsı osztály már az elmúlt évben ismert volt, ezért a pedagógus-létszám 
csökkentésérıl a 2007. decemberi ülésen dönteni tudott a képviselı testület: 417/2007. (XII. 20.) 
KT számú határozatával a Békési Kistérségi Iskolában 3 fı létszámcsökkentést rendelt el. A 
beíratás az elızetes tervek szerint alakult, így további létszámcsökkentésre nem kerül sor. 

Kérem a képviselı-testületet a jelentés és az indítható elsı osztályok számának elfogadására. 
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Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete az elsı osztályosok beíratásáról szóló jelentést 
elfogadja.  A jelentkezések alapján a képviselı-testület 7 elsı osztály indítását engedélyezi. 

Határid ı: intézkedésre azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Kistérségi Iskola igazgatója 

Békés, 2008. március 18. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


