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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

4u7 . számú előterjesztés 

a 2012/2013. nevelési-oktatási évben óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok és 
középszintű iskolai osztályok indításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 2012/2013. tanév előkészítését egyrészt a hatályban lévő 1993. évi LXXIX. közoktatási 
törvény (a továbbiakban Kt.), másrészt a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban köznevelési törvény) határozza meg. A köznevelési törvény részben 2012. 
szeptember l-jével és 2013. január l-jével, illetve 2013. szeptember 1-jévellép hatályba, így 
a 2012/2013-as tanév előkészítésénél alkalmazni kell. A köznevelési törvény végrehajtásához 
szükséges miniszteri rendelet( ek) még nem ismert( ek), így a rendelet( ek) által szabályozott 
területekről született intézkedések pontosítására a későbbiekben vissza kell témi. 

A 2012/2013. tanévben a Kt. szabályozása vonatkozik a tanulócsoportok kialakítására, az 
iskolai foglalkozások rendjére. A köznevelési törvény 27. § (2) bekezdése szerint 2013. 
szeptember l-jétől az általános iskola egész napos iskolaként is működhet, amely magába 
foglalja a nevelés-oktatás délelőtti és délutáni tanítási időszakának foglalkozásait tizenhat 
óráig. 

Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzatok között létrejött 
együttműködési megállapodás szerint az óvodai és iskolai beiratkozások időpontjairól 

Budapest Főváros Főjegyzője hirdetmények útján értesíti a lakosságet A magyar és a 
nemzetiségi nyelveken plakát formájában megjelenő hirdetményeket az elmúlt évek 
hagyományainak megfelelőeneljuttatjuk a bölcsődékbe, óvodákba, az általános iskolákba és a 
gyermekorvosi rendelőkbe. 

II. liatásvizsgálat 

A 2012/2013-as tanévre vonatkozóan az általános iskolai beiratkozások időpontja 2012. 
április 19-20. Az óvodai felvételekre 2012. május 7- ll. között kerül sor. 

Az új nevelési-oktatási év tervezését segítette a vezetőkkel egyeztetett óvodai és iskolai 
felvételi körzetek módosítása. 
Számításokat végeztünk az intézményi férőhelyek, szabad kapacitások, valamint a tanköteles 
gyermekek várható számának ismeretében. 

A tanév előkészítésének feladatai: 
a) a nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása, 
b) a tanévben induló első osztályok és az iskolaotthonos-, napközis-, és tanulószabai 

csoportok számának meghatározása, 
c) javaslat az iskolai beíratás első napjának osztályonkénti maximális létszámáról, 
d) javaslat a feltételesen indítható első osztályokról, 
e) az iskolai és óvodai beiratkozások ellenőrzése, 
t) az indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok és napközis csoportok számától való 

eltérés szabályozása, 



g) az óvodai beiratkozás utolsó napJatg intézményenként felvett gyermekekből a 
kerületen kívüliek arányának meghatározása, 

h) a napközis és tanulószabai csoportok felülvizsgálata az induló új tanév adatai alapján. 

l. A 2012/2013-as nevelési év előkészítése: óvodai terület 

Információgyűjtés az óvodai csoportok tervezéséhez: 

a) az óvodábajelentkező korosztály létszámának megállapításához lekértük az adatokat a 
népesség-nyilvántartó adatbázisából, így az óvodakötelesek jegyzékét, a két- és 
hároméves gyermekek számát. Az adatokat a vezetők óvodai körzet szerinti bontásban 
kapták meg. 

b) a sajátos nevelési igényű gyermekekre (a továbbiakban: SNI) vonatkozóan megkértük 
a létszámokat a korai fejlesztést végző Fecskefészek BölcsődétőL 

A születések számának alakulása a népesség-nyilvántartó adatai alapján: 

J. táblázat. Születések száma a 2011. évi né essé n ilvántartói adatok alapján 
2007 2008 2009 2010 2011 

ös~esen: 804 837 792* 786 752 

*Megjegyzés: A népesség-nyilvántartó óvodai körzetekre vonatkozó háromévesek jelzése 718 gyermek. a 
születési évben jelzett 792-vel szemben. 

A születések számának ismeretében megállapítható, hogy az óvodáskorú gyermekek száma 
közel azonos, így az intézményekbe jelentkezők száma az előző évhez hasonló arányú. A 
köznevelési törvény 2014. szeptember l-jére módosította a teljes körű óvodáztatás 
kiterjesztésének határidejét. 
A 20ll. október l-jei statisztika szerint a kerület óvodáiban 2423 gyermek van (tényleges 
létszám), az óvodai férőhely 2584 fő. 
A korai fejlesztést végző Fecskefészek Bölcsődében 14 kőbányai sajátos nevelési igényű 
kisgyermeket látnak el, akik várhatóan a 2012/20 13. nevelési évben óvodába kerülnek. 
Elhelyezésük a folyamatban lévő szakértői vélemények alapján történik. 

A 2. táblázatban látható az óvodai férőhelyek alakulása a kimenő nagycsoportosok és a 
bejt:lvő háromévesek számának függvényében. 

2. táblázat. Az óvodai létszámadatok a 2012/2013. nevelési év tervezéséhez r-----

Óvoda 
Férőhely férőhely Kihasználtság 

(fő) (2012. (%) 
febr. 

307 4 99 

157 3 31 50 98 

218 10 74 57 96 

108 o 41 31 100 

100 o 42 31 100 

112 18 38 32 84 

179 13 47 56 93 

100 3 31 19 97 

94 7 33 45 93 

100 6 36 31 94 



Kőbányai Hárslevelű 100 

172 

131 

194 

160 

150 

102 

100 

Összesen: 2584 

Nem önkormányzati 
fenntartású óvodák 

o 

13 

2 

o 

10 

19 

5 

114 

39 12 100 

68 29 93 

43 32 99 

68 48 100 

43 36 94 

44 15 88 

31 53 99 

33 23 95 

852 718 96 

17 

Új óvodai csoport indítása a 2. táblázat adatai alapján nem szükséges. A Kőbányai Bóbita 
Óvoda, a Kőbányai Rece-fice Óvoda és a Gyermekek Háza Óvoda kapacitását meghaladóan a 
többletlétszám fogadását a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda és a 
Kőbányai Mászóka Óvoda tudja teljesíteni a gyermekek átirányításávaL 

A 2011/2012-es nevelési év szeptember l-jei adatai alapján - a Kőbányai Csupa Csoda 
Óvoda (Kőbányai út 38.) 87%-os, a Kőbányai Gézengúz Óvoda (Zágrábi út 13.) 68%-os, a 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű u. 5.) 76%-os, a Kőbányai Mocorgó Óvoda 
(Kőbányai út 30.) 81 %-os kihasználtsági mutatóit kivéve- 95-100%-ban kerületi lakóhellyel 
rendelkező gyermekekjárnak az intézményekbe (93% kerületi szinten). A kerületi gyermekek 
és a nem X. kerületből jelentkezők arányát figyelembe véve a rendelkezésre álló férőhely elég 
lesz. 

Az óvodai beírási dokumentumok teljes körű ellenőrzésére 2012. május 21-24. között kerül 
sor intézményenként a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal). 

2. A 2012/2013-as nevelési-oktatási év előkészítése: iskolai terület 

A szülő kérése alapján, az óvoda nevelőtestülete dönt arról, hogy a gyermek - fejlettségi 
szintjének megfelelően - maradjon-e még egy nevelési évet az óvodában. Az egyes 
gyermekek fejlettségének megítéléséhez szükséges a Nevelési Tanácsadó vizsgálata. 
A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010 (1. 19.) OKM rendelet szerint a Nevelési 
Tanácsadó munkatársainak a február utolsó napjáig kezdeményezett vizsgálatokat április 
utolsó munkanapjáig kell befejezni, a szakvélemények elleni fellebbezésekről pedig május 
utolsó munkanapjáig kell dönteni. 
A Nevelési Tanácsadó és a szakértői bizottságok vizsgálatai az óvodai beiratkozás és az 
általános iskolai beíratás függvényében megnövekedhetnek. A Hivatal tapasztalata szerint a 
sok vizsgálat miatt elhúzódik az iskolai felvételekhez szükséges szakvélemények kiadása, így 
a gyermekek vizsgálati eredményeinek ismerete nélkül az iskolába lépők száma jelenleg nem 
határozható meg pontosan. 

Információgyűjtés az első osztályok számának tervezéséhez: 
a) a tankötelesek névsorát - a kerületi népesség-nyilvántartó adatai alapján - iskolai 

körzetekre lebontva 20 ll. december 16-án minden általános iskola megkapta, 

b) 968/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat rendezte az iskolai körzeteket, 

c) az önkormányzati óvodák vezetői kimutatást küldtek 2012. február 3-áig a Hivatalnak, 
melyben jelezték, hogy a nagycsoportos tanköteles korú gyermekek szülei melyik 



általános iskolába kívánják beíratni gyermeküket. A tájékoztató jellegű felmérés adatai 
a 2. táblázatban láthatóak. 

Az intézmények felmérése alapján a 852 tanköteles korú óvodás szüleinek iskolaválasztási 
adatai az alábbiak szerint alakulnak: 

3. táblázat. A iskolaköteles* korú gyermekek megoszlása az óvodák adatai alapján 

Kategóriák 

Kerületi iskolát választott 

Óvodában marad 

Más kerületi általános iskolát választott 

Még nem választott iskolát 

Nevelési Tanácsadó vizsgálatára utalva 

Szakértői Bizottság vizsgálatára vár 

Létszám 
(fő) 

549 

113 

117 

lll 

104 

26 

*Az iskolakötelesek számát az óvodában lévő ötödik életévüket betöltöttek jelentik, illetve 
azon gyermekek, akik az előző nevelési évben még egy évre az intézményben maradtak. 

A táblázat adatainak összesítése a kategóriákban megjelenő átfedések miatt nem adja ki a 852 
tanköteles korú óvodás számát. 

A kőbányai óvodák adataiból látható, hogy 130 (104+26) gyermek vár vizsgálatra, amelynek 
eredménye eldönti, hogy iskolába lép-e, ez befolyásolja az intézményválasztást is. A felmérés 
szerint 660 (549+ lll) gyermekről feltételezzük, hogy a kerület valamelyik közoktatási 
intézményében kezdi el a tanulmányait a 2012/2013. tanévben. 

A beírás előkészítése 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei - az előző évekhez hasonlóan - a Kt. 102. § (4) 
bekezdésének megfelelőerr megkapták a magyar nyelvi előkészítés, illetve nemzeti kisebbség 
nyelvén folyó nevelési-oktatási igényre vonatkozó felmérést. A nemzetiségi 
önkormányzatoktól sem magyar nyelvi előkészítésre, sem nemzetiségi oktatás 
megszervezésére nem érkezett igény. 

A 20 ll decemberében megjelenő 8 ulicsengő l. kiadványt minden nagycsoportos gyermek 
szülője megkapta. A kiadvány második részét (tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról) a 
beiratkozáskor vehetik át a szülők. 

A 4. táblázat a beírás előkészítéseként a felmért létszámadatok figyelembevételével javaslatot 
tartalmaz intézményenként az indítandó első osztályok, valamint napközis, iskolaotthonos és 
tanulószobai csoportok számára: 



4. 'bl, ta aza t. avas a az zn z an o csopor o o l t . d't d' t kr 'l 
Ovodák 

Tanköteles jelzése Oktatási, Kolturális 
tanulők száma a alapján Oktatási, Kolturális és Civil Csoport 

népesség hány és Civil Csoport javaslata az indítandó 
Intézmény nyilvántartó gyermek javaslata az napközis, 

alapján jelezte az indítandó első iskolaottho nos, 
(fő) adott iskola osztályokra tanulószabai 

választását csoportokra "* 

Bem József ÁL 
31 28 l+l*normál 

5 napközi 
(Hungária krt. 5-7.) l tanulószoba 

Fekete István ÁL 
l normál+ l 

86 59 úszóosztály ll napközi 
(Harmat u. 196-198.) l logopédiai osztály 

Harmat ÁL 
94 84 2 normál 

ll napközi 
(Harmat u. 88.) l tanulószoba 

l normál+ l magyar-

Janikovszky Éva Ma~yar-Angol 
angol két tanítási 
nyel vű +l* normál 

16 napközi Két Tanítási Nyelvü AI. 
186 80 l normál+ l magyar-

(Kápolna tér és 
angol két tanítási 

l tanulószoba 
Üllői út együtt) 

nyelvü + l* (összesen 
4+2 osztá_!IT 

Kada Mihály Ál. 
6 iskolaotthon 

82 41 2 5 napközi 
(Kada u. 27-29.) 

l tanulósz;oba 

Keresztury Dezső ÁL 
82 29 2+1* 

9 napközi 
(Keresztúri út 7-9.) l tanulószoba 

Kertvárosi Ál. 
36 17 l 

5 napközi 
(Jászberényi út 89.) l tanulószoba 

Szent László Ál. 
116 78 3+1* 

16 napközi 
(Szent László tér l.) l tanulószoba 
Szervátiusz Jenő AI. 

90 59 2 10 napközi l (Kőbányai út 38.) 

S~échenyi István Ál. 
2 normál +l magyar- 8 iskolaotthon 

181 57 német két tanítási 3 napközi 
(Ujhegyi sétány 1-3.) 

nyelvü +l* l tanulószoba 

19 normál 14 iskolaotthonos 
l logopédiai osztály 

Összesen: 984 532 3 kéttannyelvű napközis csoport** 
6* feltételes normál 8 tanulószabai 
osztály csoport** 

** A napközis és tanulószabai csoportok az új tanév adatai alapján felülvizsgálatra kerülnek. 

A 2012/2013. tanévre vonatkozóan aKt. 3. melléklet 7. pon~át kell alkalmazni a csoportok 
maximális létszámának megállapítására: 
"Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 
létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a tanítási év 
indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott 
évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; 
továbbá fiiggetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, 
tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvételemiatt indokolt." 

91 

Továbbá a Kt. 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján a fenntartó határozza meg az adott 
tanévben indítható első osztályok számát, a napközis csoportok számát és engedélyezi a 
maximális osztály (csoport) létszámtól való eltérést. 

Az első osztályba felvehető tanulók maximális létszáma 26 ro, az átlaglétszám 21 fő. A 
Hivatal nem javasolja az első osztályok esetében az átlag létszámtól lefelé való eltérés 
engedélyezését. Az osztály, illetve csoport átlaglétszámtól való eltérésről a Budapest Főváros 



X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési. 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete értelmében a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt. 

Javasolom, hogy a: 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola, 
Kőbányai Harmat Általános Iskola, 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda, 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(Kápolna tér), 
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézménye, 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola, 
Kőbányai Szent László Általános Iskola, 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

esetében a beíratás napján maximálisan 26 fő jelentkezését fogadja el a fenntartó azért, hogy a 
nyáronjelentkező körzetes tanulókfogadását biztosítani lehessen. 

Javasolom, hogy a: 

Kőbányai Bem József Általános Iskola, 
Kőbányai Fekete István Általános Iskola, 
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér), 
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézménye, 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Kőbányai Szent László Általános Iskola 

sajátságos helyzete miatt, akkor indíthasson két, illetve több osztályt, ha osztályonként 
minimum 21 fő jelentkezik. 

A népességnyilvántartó adataiból látható, hogy az egyes intézményekben a nagy számú 
körzetes gyermekek elhelyezése problémát jelenthet az iskola befogadóképessége miatt. A 
megfelelő férőhellyel rendelkező intézmények a fenti feltételek szerint indíthatnak további 
első osztályokat (4. táblázat). 

A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
átköltöztetése a Bánya utcai épületből a Kápolna téri épületbe [a 735/2010. (Ill. 18.) és a 
22/2012. (l. 19.) KÖKT határozatok alapján] a 2012/2013. tanév kezdetére megtörténik, így 
alkalmassá válik arra, hogy szükség esetén három első osztályt indítson. 

A Kőbányai Harmat Általános Iskolában működő öt logopédiai osztály felmenő rendszerben 
valókivezetésemiatt a 2012/2013. tanévben sem indullogopédiai osztály. 

A Kőbányai Fekete István Általános Iskola a 2012/2013-as tanévben a már nyolc éve folyó 
emelt óraszámú úszásoktatás megújítását tervezi az induló első évfolyamon. Az iskola 
pedagógiai programja a speciális testnevelés/úszás tantervet tartalmazza. A Stílus Kőbányai 
Úszóiskola és Sport Egyesület (a továbbiakban Stílus SE), a Kőbányai Önkormányzat 
Újhegyi Uszoda és Strandfilidő (a továbbiakban Újhegyi Uszoda) és a Kőbánya Sport Club 
együttműködési megállapodás keretében működteti a programot Turi György mesteredző 
szakmai irányítása alatt (az edző neveltje Cseh László olimpiai bajnok is). Az úszóosztály heti 
öt testnevelés órájából kettőt órarend szerinti időpontban az Újhegyi Uszodában dolgozó 
testnevelő tanárok, a további tanítás utáni három úszóedzést a Stílus SE edzői tartják. Az 
úszóosztályba a felvételt sport-alkalmassági vizsgálat előzi meg. A csoport indításának célja 
az egészséges életre nevelés mellett az, hogy a tanulók a felsőbb évfolyaroha lépve, a 



sportolást már egyesületi keretben tovább folytatva, akár versenyzőként, a Kőbányai Sport 
Club tagjaként tovább vigyék Kőbánya hímevét 

A beírás ellenőrzése 

Az intézményekben a beiratkozás napJam - az előző évekhez hasonlóan - a Hivatal 
munkatársai helyszíni ellenőrzést végeznek, melynek kapcsán sor kerül: 

l) a beírási hirdetmények kihelyezésének, 
2) a beírás körülményeinek ellenőrzésére, 
3) a szülők tájékoztatási körülményeinek vizsgálatára (Pedagógiai Program, SZMSZ, 

Házirend, Minőségirányítási Program). 
A beiratkozás második napján gyorsjelentést küldenek az intézmények a 
gyermeklétszámokról a Hivatalnak. 

A beírási dokumentumok teljes körű ellenőrzését 2012. április 19-20-án a Hivatal végzi 
minden intézményben. 

Az iskoláknak 2012. május 18-áig kell a népesség-nyilvántartásban szereplő tanköteles korú 
gyermekek tankötelezettségének teljesítésével kapcsolatosan jelentést készíteniük, amely után 
szükség eseténjegyzői eljárás kezdeményezhető a tanköteles korúak gondviselői ellen. 

Az indítandó első osztályok, valamint napközis, iskolaotthonos és tanulószobai csoportok 
számának meghatározását 2012. május 21-25. között előzetes jegyzőkönyvben rögzíti 
intézményenkénti egyeztetés alapján a Hivatal. 

Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 

Az intézmény a pedagógiai programjában rögzített tantervek alapján szervezi, indítja 
osztályait. A 2012/2013. tanévben az alábbi osztályok indítását tervezik: 

a) egy két tanévre tervezett első osztály (előkészítő) 
b) egy első osztály (normál) 
c) egy összevont (1, 2, 3 évfolyamok) osztály középsúlyos fogyatékos tanulóknak. 

A pontos csoportlétszámok a tanév indítása után a szakértői vizsgálatok lezárulta után 
(szeptember 14-éig) válnak véglegessé. 

A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Speciális Készségfejlesztő Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központban 

a) a készségfejlesztő szakiskolai részben továbbra is három csoportban folytatódik az 
oktatás, 

b) egy összevont csoportban van a kilencedik - tizedik évfolyam, 
c) egy összevont csoportban van a tizenegy- tizenkettedik évfolyam. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, fiatalok 23 éves korig maradhatnak ezekben a 
csoportokban a szakértői bizottságok véleménye alapján, ezért mindhárom csoport vegyes 
korosztállyai működik. 

Kőbányai Szent László Gimnázium 

A korábbi évek hagyományainak megfelelőerr kívánják indítani az alábbi kilencedik 
évfolyamokat a 2012/2013-es tanítási évben: 

a) egy magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály 
b) egy emelt szintű természettudományi osztály nyelvi előkészítő évfolyammal 



c) egy emelt szintű informatika és tömegkommunikáció osztály nyelvi előkészítő 

évfolyammal 
d) két négyéves képzési idejű osztály. 

A gimnáziumban folyó felnőttképzési tagozaton a 2012/2013-es tanévben az intézmény annyi 
csoportot tervezhet, mint amennyit az előző tanévben indított. 

A beiratkozások augusztus hónapban zajlanak. 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

A 2011/2012-es tanévben az intézményben fejlesztés kezdődött, amely többévet vesz igénybe 
-elsősorban a felújítási munkák -,de a szakmai megvalósítás megkezdődik. A 2011/2012-es 
tanévben 82 csoportot indított az intézmény, valamint 702 órát használt fel egyéni 
foglalkozásokra, képességfejlesztésre és korrepetícióra. 

A 2753/2010. (XII. 16.) KÖKT határozat szerint négy ütemben 2011/2012-es tanévtől 
kezdődően 2015-ig új tanszakek indítását engedélyezte a fenntartó, melyhez álláshelyek 
bővítését engedélyezi, valamint biztosítja hozzá a szükséges tárgyi feltételeket. Ennek 
megfelelően az előző évhez képest- az intézmény vezetőjével egyeztetve képzőművészeti-, 
szolfézs-, előképző-, kamara- és zenekari csoporttal nő a csoportok száma, a fennmaradó 
órákat egyéni foglalkozásokra osztják szét. 

A zeneiskolai felvételi időpontja 2012. április 23-24-25., valamint május 2-3. Pótfelvételit 
várhatóan 2011. szeptember elején tart az intézmény. 

A Kőbányai Szent László Gimnáziumban és a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a felvételi eljárást követően a Hivatallal 
történt egyeztetések után, a polgármester külön engedélyével indítható új abb osztály, csoport. 

III. A végrehajtás feltételei 

Figyelembe véve az 5. táblázatban bemutatott létszámadatok eltéréseit, javasolom, hogy a 
2012/2013. tanévben feltételesen a 2., 4. táblázatban feltüntetett csoportok, osztályok 
induljanak. 

5. táblázat. Előzetes létszámadatok a 2012/2013 tanév előkészítéséhez. 
Népesség- Népesség- Kőbányai óvodában Bizonytalansági létszám 

nyilvántartásban szereplö nyilvántartásban szereplö tartózkodó iskolaköteles (fő) 

háromévesek iskolakötelesek (5. gyermekek (5. életévüket 
(fő) életévüket betöltött ) betöltött+ az elözö 

(fö) nevelési évről óvodában 
maradók) 

(fö) 

Óvoda 718 - - -
Iskola 132 (a népesség-

- 984 852 
nyilvántartó és az óvoda 

adatai közötti különbség.) 
lll (a szülö nem döntött) 

Összesen: 243 

A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ és a Kőbányai Szent László Gimnázium a pedagógiai programjának 
megvalósításához az előző évvel azonos számú csoport, osztály indítása szükséges. A Kroó 
György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 



fejlesztése, az újabb tanszakok indítása, és a csoportok számának növelése a költségvetési 
rendelet megalkotása után valósulhat meg. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatokat. ~ n 

Weeber Tibor 

Törvrgi szempontból ellenjegyzem: 

DS b 'Kr'1 ., r. za o 1
1
Szt1an 

jegyző ( 
' v-. ' 



l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. (Il. 23.) határozata 

a 2012/2013. nevelési-oktatási évi óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok és 
középszintű iskolai osztályok indításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. 
nevelési évben induló óvodai csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi. 

Óvoda Tervezett csoportok száma 

Kőbányai Aprók Háza (Újhegyi sétány 5-7.) 12 
Kőbányai Bóbita 

6 (Halom u. 7/b) 

Kőbányai Csodafa (Újhegyi. sétány. 17-19.) 8 

KőbányruCsodapók~ádiu. 127.) 4 

CsupaCsoda 
4 

l (Kőbányai u. 38.) 

Kőbányai Gesztenye (Maglódi 8.) 4 

Kőbányai Gépmadár (G~pmadár u. !5 J 7 

Kőbányai Gézengúz (Zágrábi u. 13/!il 4 

Gyermekek Háza 
4 (Kada u. 27-29 -l 

Kőbányai Gyöngyike (Salgótatjáni ú. 47.)_ 4 

Kőbányai Hárslevelű (Hárslevelü u. 5.) 4 

Kőbányai Kékvirág (Kékvirág u. 5.) 7 

Kőbányai Kincskeresők (Mádi u. 4-6.) 5 

Kőbányai Kiskakas_(Mádi u. 86/94.) 8 

Kőbányai Mászóka (Ászok u. 1-3). 6 

KőbányaiMocorgó(Kőbányai u. 30~ 5 

Kőbányai Rece-fice (Vaspálya u. 8-lOj_ 4 

Kőbányai Zsivaj 
4 (Zsivaj u. 1-3.) 

Összesen: 100 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai 
beiratkozás utolsó napjáig, 2012. május ll-éig felvett gyermekekből a kerületen kívüliek 
aránya maximum l O% lehet. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. 
tanévben induló első osztályok és az iskolaotthonos, napközis, valamint a tanulószabai 
csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 
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Oktatási, Kolturális és Civil Csoport 
Oktatási, Kolturális és Civil 

Csoport javaslata az indítandó 
Intézmény javaslata az indítandó elsö napközis, iskolaotthonos, 

osztályokra tanulószobai csoportokra** 

Bem József Altalános Iskola 
l+l*normál 

5 napközi 
(Hungária krt. 5-7.) l tanulószoba 

Fekete István Általános Iskola l normál+ l úszóosztály ll napközi 
(Harmat u. 196-198.) l logopédiai osztály 

Harmat Általános Iskola 
2 normál 

ll napközi 
(Harmat u. 8 8.) l tanulószoba 

l normál+ l magyar-angol 
Janikovszky Éva Magyar-Angol két tanítási nyelvű +l* 
Két Tanítási Nyelvű normál 16 napközi 
(Káp Általános Iskola olna tér és l normál+ l magyar-angol két l tanulószoba 
Üllői út együtt) tanítási nyelvű + l* normál 

(összesen 4+ 2 osztály) 

Kada Mihály Általános Iskola 
6 iskolaotthon 

2 5 napközi 
(Kada u. 27-29.) 

l tanulószoba 
Keresztury Dezső Altalános 

9 napközi 
Iskola 2+1* l tanulószoba 
(Keresztúri út 7-9.) 
Kertvárosi Altalános Iskola 

l 
5 napközi 

(Jászberényi út 89.) l tanulósza ba 
Szent László Altalános Iskola 

3+1* 
16 napközi 

(Szent László tér 1.) l tanulószoba 
Szervátiusz Jenő Altalános Iskola 

2 10 napközi 
(Kőbányai út 38.) 

Széchenyi István Általános Iskola 2 normál +l magyar-német 
8 iskolaotthon 

(Újhegyi sétány 1-3.) két tanítási nyelvű +l* 
3 napközi 
l tanulószoba 

19 normál 14 iskolaotthonos osztály 
Összesen: l logopédiai 91 napközis csoport 

3 kéttannyelvű 8 tanulószobai csoport 
6* feltételes normál osztá!Y .. **A napköz1s és tanulószoba! csoportok az ÚJ tanév adatal alapJán felülvizsgálatra kerulnek. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy 
az alábbi általános iskolákban: 

a) Kőbányai Fekete István Általános Iskola, 
b) Kőbányai Harmat Általános Iskola, 
c) Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda, 
d) Kőbányai Janikovszky Éva Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola (Kápolna tér), 
·e) Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézménye, 
f) Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola, 
g) Kőbányai Szent László Általános Iskola, 
h) Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

ll 



esetében a beíratás napján maximálisan 26 fő jelentkezését fogadja el a fenntartó azért, hogy a 
nyáronjelentkező körzetes tanulókfogadását biztosítani lehessen. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az alábbi általános iskolákban: 

a) Kőbányai Bem József Általános Iskola, 
b) Kőbányai Fekete István Általános Iskola, 
c) Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér), 
d) Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézménye, 
e) Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, 
f) Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola, 
g) Kőbányai Szent László Általános Iskola 

sajátságos helyzetük miatt, akkor indíthatnak két illetve több osztályt, ha osztályonként 
minimum 21 fő jelentkezik. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskolában (1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) a 2012/2013-as 
tanévben az induló első évfolyamon a Stílus Kőbányai Úszóiskola és Sport Egyesület 
közreműködésével úszóosztály indítását engedélyezi. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató 
Központban a 2012/2013. tanévben induló első osztályok számát az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 

a) egy két tanévre tervezett első osztály (előkészítő) 
b) egy első osztály (normál) 
c) egy összevont (1, 2, 3 évfolyamok) osztály középsúlyos fogyatékos 

tanulóknak. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató 
Központban az alábbi összevont szakiskolai osztályok működését engedélyezi a 2012/2013-es 
tanévben: 

a) az intézmény készségfejlesztő szakiskolai részében továbbra is három 
csoportban folytatódik az oktatás, 
b) egy összevont csoportban van a kilencedik - tizedik évfolyam, 
c) egy összevont csoportban van a tizenegy - tizenkettedik évfolyam. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szent László Gimnáziumban (1102 Budapest, Körösi Csoma út 28-34) a kilencedik 
évfolyamon az alábbi osztályok indítását engedélyezi a 2012/2013-es tanévben: 

a) egy magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály, 
b) egy emelt szintű természettudományi osztály nyelvi előkészítő évfolyammal, 
c) egy emelt szintű informatika és tömegkommunikáció osztály nyelvi előkészítő 
évfolyammal, 
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d) két négyéves képzési idejű osztály. 

l O. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény a polgármester külön engedélyével bővíthet álláshelyet, és indíthat újabb 
csoportokat. 

ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a beiratkozások függvényében az óvodai csoportok, iskolai osztályok, 
csoportok számától való eltérést engedélyezze. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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