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Előterjesztés
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. április 28-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Tárgy:

A Várkerti Általános Iskola, a Bán Aladár Általános Iskola, valamint Bartos
Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI
átszervezésének véleményezése

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester
Előkészítő:

Varga Szilvia humánügyi referens

Az előterjesztést megtárgyalta: A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (7)
bekezdése alapján:
A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény
által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével
kapcsolatban.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete 2016. április 25-én küldött
levele alapján a Várkerti Általános Iskola, a Bán Aladár Általános Iskola, valamint Bartos
Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI (a továbbiakban: Bartos
EGYMI) esetében átszervezési javaslattal él az Emberi Erőforrások Minisztere felé.
A Várkerti Általános Iskola, a Bán Aladár Általános Iskola esetében az átszervezés indoka az,
hogy az integráltan nevelhető értelmi fogyatékosok ellátásának feltételei nehezen
biztosíthatók minden feladat ellátási helyen (székhelyintézmény és a hozzá tartozó
tagintézményeiben), különösen, hogy a gyógypedagógusok utazó pedagógusként látják el
feladataikat.
A 2015/16. tanévben a Várkerti Általános Iskola székhelyén és két tagintézményében egyetlen
enyhe értelmi fogyatékos gyermek sem rendelkezik tanulói jogviszonnyal, a Bán Aladár
Általános Iskolában két értelmi fogyatékos tanulót nevelnek integráltan, a Rákóczi telepi
Tagintézményben egyet sem.
Tekintve a település méretét és a feladat ellátási helyek elhelyezkedését, az érintett
gyermekeknek és szülőknek nem jelentene aránytalan terhet, amennyiben ellátásuk csak a
székhelyintézményben lenne megoldható. Kevesebb feladat ellátási helyen jobb tárgyi és
személyi feltételeket tudna biztosítani mind a működtető önkormányzat, mind az utazó
gyógypedagógusi hálózatot biztosító állami fenntartó.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerületének a Bán Aladár
Általános Iskola, valamint a Várkerti Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos javaslata a
következő:
- A Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolájának alapfeladatai között
szereplő, integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása
lehetőségének törlése a szakmai alapdokumentum 6.2.1.3. pontjából. A szakmai
alapdokumentum egyebekben nem változik. A tervezett átszervezésnek költségvonzata
nincs.
- Várkerti Általános Iskola székhelyintézményének és Inotai Tagiskolájának
alapfeladatai között szereplő integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos tanulók
ellátása lehetőségének törlése a szakmai alapdokumentum 6.1.1.3. pontjából. A
szakmai alapdokumentum egyebekben nem változik. A tervezett átszervezésnek
költségvonzata nincs.

Bartos EGYMI esetében az átszervezés indoka:
A Bartos EGYMI gyógypedagógusai évek óta segítik a járás többségi óvodáiban és általános
iskoláiban integráltan nevelt sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI-s) gyermekek,
tanulók nevelését, oktatását, az utazó gyógypedagógusi feladat keretein belül megtartják a
rehabilitációs órákat és segítik az intézményi fejlesztő pedagógusok munkáját.
A Várpalotai Tankerület illetékességébe tartozó iskolákban 90 SNI-s tanuló rehabilitációs
nevelését-oktatását az utazó gyógypedagógusi hálózat keretein belül a Bartos EGYMI
gyógypedagógusai biztosítják. A fenti adatból látható, hogy nagyon sok SNI-s tanuló jár a
többségi iskolákba, akik megfelelő ellátása szükségessé teszi az utazó gyógypedagógusi
hálózat működését, amelyet a járásban egyedül a Bartos EGYMI tud biztosítani.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerületének a Bartos EGYMI
átszervezésével kapcsolatos javaslata a következő:
- az ellátott feladatnak meg kell jelennie az intézmény szakmai alapdokumentumában,
ezért annak 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata pontját szükséges kiegészíteni az
„egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat)”
feladattal. A szakmai alapdokumentum egyebekben nem változik. A tervezett
átszervezésnek nincs költségvonzata.
Az Nkt. 83. § (4) bekezdésben foglaltak alapján az intézmény feladatainak átszervezése
esetén a működtető önkormányzat véleményét ki kell kérni.
A vélemény kialakításához- az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítvalegalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerületének ezen tárgyú levele
2016. április 25-én érkezett meg Hivatalunkhoz, véleményünket 15 napon belül várják, ezért
szükséges az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjék!
Várp al ota, 2016. április 27.
Talabér Márta
polgármester
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1. határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésén a következő
határozatot hozta:
… / 2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat:
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési
jogkörében eljárva támogatja a Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi
Tagiskolájának alapfeladatai között szereplő integráltan nevelhető enyhe értelmi
fogyatékos tanulók ellátása lehetőségének törlését a szakmai alapdokumentum 6.2.1.3.
pontjából.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot 4 példányban juttassa
el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete részére.
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