
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

::{JG' . számú előterjesztés 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére a kőbányai nevelési-oktatási intézményekben 
a 2012/2013. nevelési-oktatási év indításáról, valamint az oktatási intézmények 

tantárgyfelosztásáról és a nevelési-oktatási intézmények munkatervéről szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

a) Személyi feltételek alakulása 

A 2012/2013. tanév indításánál jelentős változást eredményeztek a 2012. júliusi rendkívüli 
Képviselő-testületi ülésen meghozott 338/2012. (VII. 5.)- 340/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatok, 
amelyek az engedélyezett pedagógus álláshelyek és a technikai dolgozók létszámának 
meghatározását rögzítették A határozatok 2012. szeptember 1-jévelléptek hatályba. 

2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. 
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Óvoda 233 173,5 406,5 237 177 414 237 177 414 239 161 400 

Iskola 626,48 249 875,48 620,52 248,5 869,02 623,41 248,5 871,91 617,29 194,75 812,04 

ÖSSZES 859,48 422,5 1281,98 857,52 425,5 1283,02 860,41 425,5 1285,91 856,29 355,75 1212,04 

A pedagógus álláshelyek számát módosító tényező volt, hogy a fenntartó által biztosított többletóra 
a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére megállapított időkeret [a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 52.§ (3), (7) és (ll) 
bekezdésének c) pontja a napközis és tanulószobai foglalkozásokra megállapított időkeret [Kt. 53.§ 
(2) bekezdés a) pontja], és a Kt. l. melléklet 3. rész II. 7. pontban megállapított időkeret alapján 
meghatározott órák 3%-a lett. 

Az általános iskolákban a technikai létszámot aKt. 52. és 53. §-a és az l. melléklet 3. rész II. 7. 
pontja szerint a pedagógusok teljes munkaidejére számított álláshely-szám 25%-ában és további 
három fő álláshely biztosításával (iskolatitkár, rendszergazda, gyermekvédelmi felelős vagy 
konyhai dolgozó), valamint a 350 fő tanulólétszám alatti iskolák esetében további 0,5 fő álláshely 
biztosításával (Bem József Általános Iskola, Keresztury Dezső Általános Iskola, Kertvárosi 
Általános Iskola) engedélyezte a fenntartó. 
Az óvodákban a technikai létszámot a Kt. l. melléklete első része szerint a pedagógusok teljes 
munkaidejére számított álláshely-szám 25%-ában határozta meg a Képviselő-testület. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 343/2012. (VII. 5.) 
KÖKT határozatával a Kőbányai Aprók Háza Óvoda csoportjainak számát a 2012/2013. nevelési 



évtől egy csoporttal megnövelte és az óvoda engedélyezett létszámát 2012. szeptember l-jétől 
három fővel49,5 főre megemelte. 

Képviselő-testületi döntés értelmében a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola technikai létszáma l fő úszómesterrel nő 2012. október l-jétől. 

Az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza intézményenként az engedélyezett álláshelyek 
számát. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete magasabb vezetői 
teendők ellátásával 2012. augusztus l-jétől illetve 2012. szeptember l-jétől 2017. július 31-ig 
terjedő határozott időre az alábbi intézmények vezetőit bízta meg: 

a 
megbízás megbízás -~ 

N Intézmény neve intézményvezető neve rf} 

kezdete vége 1-o o 
rf} 

l. Csodapók Óvoda Cseh Sándorné 2012.08.01 2017.07.31 

2. Gépmadár Óvoda Herczeg Istvánné 2012.09.01 2017.07.31 

3. Gyermekek Háza Óvoda Szigetiné Mezei Gabrilella 2012.09.01 2017.07.31 

4. Kékvirág Óvoda Béres Péterné 2012.08.01 2017.07.31 

5. Kiskakas Óvoda Kemerléné Suri Ildikó 2012.08.01 2017.07.31 

6. Mászóka Óvoda Forintos Ilona 2012.08.01 2017.07.31 

7. Fekete István Ált. Isk. KuhnAndrás 2012.09.01 2017.07.31 

Janikovszky Éva Magyar-
8. ~ngo1 Két Tanítási Nyelvű Sós Zsuzsanna 2012.08.01 2017.07.31 

Alt. Isk. 
Nevelési Tanácsadó és 

9. Pedagógiai Szolgáltató Bátomé Páhoki Zita 2012.09.01 2017.07.31 
Központ 

2013-ban lejár a vezetői megbízás az alábbi intézményekben, ezért pályázat kiírása szükséges: 

s -ro 
N Intézmény neve székhely Vl 
~ 
o 
Vl 

l. Bóbita Óvoda ll 02 Budapest, Halom u. 7/b 

2. Gézengúz Óvoda ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

3. Kincskeresők Óvoda 1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 

Négy éves vezetői munkáról beszámolót készítenek: 
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E -ro 
N Intézmény neve székhely intézményvezető neve "' ..... 
o 
"' 

l. Aprók Háza Óvoda 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. Baloghné Stadler Irén 

2. Gesztenye Óvoda ll 06 Budapest, Maglód i út 8. Zsemlye Istvánné 

3. Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Antalics Hajnalka 

4. Rece-Fice Óvoda 1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10. Göncölné Ölbey Nóra 

5. Keresztury Dezső Ált. Isk. ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. Kovács Ferenc 

6. 
Széchenyi István Magyar-Német 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Sándor Zoltán 
Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 

7. Szent László Ált. Isk. ll 05 Budapest, Szent László tér l. Menyhárt Sándor 

8. Szervátiusz Jenő Ált. Isk. 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Demeter Antal 

b) Gyermek és tanulólétszámok, statisztikai adatok 

"A lakónépesség számának várható alakulása 1990-2021 között 

Budapest X. kerülete lakónépességének száma 1990. elején 97 ezer fő, 2005. elején 77 ezer fő volt. 
1990 és 2005 között tehát a létszám 20 ezer fővel, 20%-kal csökkent, aminek okai között lényeges 
megemlíteni az országos tendenciaként jelentkező gyermekvállalási aktivitás hanyatlását, a lakosság 
korösszetételének kedvezőtlen változását, és a kerület gazdasági átstrukturálódását. 

A továbbiakban Kőbányán a népesség mindhárom előreszámítási változat szerint növekedni fog a 
2021-ig terjedő időszakban. A 2021. évi létszámot a számítások szerint 78 és 95 ezer fő között 
becsülhetjük, 86 ezer fős középértékkel. Az alapváltozat szerint tehát l O ezer fővel élnek majd 
többen Kőbányán 2021-ben, mint jelenleg. 2006-hoz képest a lakosság növekedése elérheti a ll 
százalékot. A népességnövekedés döntő forrása a bevándorlás, a vándorlási egyenleg kumulált 
nagysága 2006 és 2021 között ll ezer fő, tehát majdnem annyian vándorolnak be, mint amennyivel 
a népesség száma emelkedik. Ez rámutat arra, hogy a bevándorlás feltételeinek megteremtése nélkül 
a népesség gyarapodásának nincs lényeges forrása. Részben a magas vándorlási egyenlegnek is 
köszönhető, hogy kismértékű lesz a természetes fogyás, vagyis a születések száma valamivel 
alulmúlja a halálozásokét Ez azonban az időszak végéhez közeledve egyre erősebbé válik, érvényre 
jutnak majd az alacsony gyermekvállalási tendenciák. 
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A népesség számának alakulása Kőbányán, 1990-2021 

népesség (fő) 
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naptári év elején 

Kőbányán a vizsgált 1990-2021 közötti időszakban két markáns időszak van: népességcsökkenés 
2005-ig és emelkedő, stagnáló lakosság 2021-ig. 

Az iskolázás szempontjából releváns korcsoportok létszámának alakulása Kőbánya, 1990-2021 
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A 0-2 éves bölcsődés korosztály létszáma a közepes előreszámítási változat szerint 2006-tól 2021-ig 
109 fővel, 5 százalékkal emelkedik, de közben jelentős hullámhegyet jár be, a létszám 2014 
környékén túlhaladhatja a 2 és fél ezer főt (a jelenlegi létszám 2200 fő). 
A 3-5 évesek, tehát az óvodáskorúak száma szintén hullámhegyet követően 445 fővel, 22 
százalékkal lesz nagyobb, de időközben szintén felkúszik 2 és fél ezer fölé Gelenleg 2 ezren 
vannak). 
A 6-9 éves alsó tagozatosok szám a 2006. évi 2546 főről várhatóan 3562 főre növekszik 2021-ig, 
ami l OOO fős többletet és 40 százalékos gyarapodást jelent! 
A l 0-13 éves felső tagozatosok jelenleg 2862-en vannak, és létszámuk 3622-re gyarapodik a húszas 
évek végére! 
A középiskolás korosztályokba tartozók 3 OOO létszáma 3 300 főre mehet fel, ami l O százalékos 
növekedést jelent. 
Egyedül a 18-22 évesek létszáma nem gyarapszik: 4100-ról 4000-re csökkenhet. 
Elmondható tehát, hogy az iskolázó korosztályokba tartozók létszáma erősen növekszik a következő 
időszakban, ami mindenképpen reakciót kell, hogy kiváltson az Önkormányzat 
részéről."(Hablicsek-Földházi-Melegh szerzőhármas "Kőbánya lakónépességének egyeztetett 
előreszámítása, különös tekintettel a közoktatásban részt vevő korosztályokra" című tanulmányból) 

Az óvodákban a gyermeklétszámok és csoport számok alakulását az alábbi táblázat mutatja 2002-
2012 évek között. A 2012/2013. nevelési év részletes adatait az előterjesztés 5. melléklete 
tartalmazza. 

N N N N N N N N N N N 
o o o o o o o o s o o 
o o o o o o o o - -nevelési N w .... Vt O'\ -..) 00 'D o - N 
N N N N N N N N N N N 

év o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o - - - -w .... Vt O'\ -..) 00 'D o - N w 

gyermek 
2 077 2 084 2 094 2 067 2 122 2 130 2 185 2 245 2 442 2 423 2 469 

létszám 

óvodai 
csoportok 95 94 94 94 93 93 97 98 100 100 101 
száma 

átlag 
21,86 22,17 22,28 21,99 22,82 22,90 22,53 22,91 24,42 24,23 24,48 

létszám 

Az óvodai felvétel Kőbányán 2012. május 7-ll. között, az első osztályosok beiratkozása 2012. 
április 19-20. zajlott. A beiratkozás ellenőrzéséről készült beszámolót a Képviselő-testület az 
augusztusi ülésén tárgyalta. 

2012. májusi beiratkozás során az óvodák 1090 gyermeket jegyeztek be a beírási naplókba. 712 
gyermeket vettek fel, 183 főt átirányítottak, 17 főt elutasítottak. 122 gyermek továbbra is 
előjegyzésben maradt. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda csoportjainak számát a 2012/2013. nevelési évtől egy csoporttal megnövelte a 343/2012. 
(VII. 5.) KÖKT határozat értelmében. Így további 24 gyermek került elhelyezésre az Aprók Háza 
Óvodában. 
Az alapító okiratok szerint az óvodai férőhelyek száma 2608. A szeptemberi adatszolgáltatás 
alapján 2469 gyermek van az óvodáinkban. A szabad férőhelyek száma 139, amennyiben a képzett 
létszámot vesszük alapul úgy a szabad kapacitás 51. [Képzett létszám: a sajátos nevelési igényű (a 
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továbbiakban: SNI) gyermekek és a beilleszkedési, tanulási magatartás problémákkal küzdő (a 
továbbiakban: BTM) gyermekek csoport szervezési szempontból kettő illetve három főnek 
számítanak] 
Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az intézményenkénti kimutatást. 

Az alábbi táblázat a népesség nyilvántartó és a védőnői hálózat által megadott adatokat mutatja az 
előjegyzett és a felvehető gyermekszámok fliggvényében. 

2002 200 3 2004 200 5 2006 200 7 200 8 2009 2010 2011 2012 

népesség-
nyilvántartó 620 631 618 657 712 804 837 792 786 747 792 
adatai 

védőnői nincs nincs 670 769 809 813 848 839 813 821 nincs 
adatok adat adat adat 

előjegyzettek 731 801 794 793 812 657 1006 768 1013 927 1090 
száma 

felvehető 
nincs 

gyermekek 752 775 617 717 670 865 661 862 616 776 
száma adat 

óvodába 
nincs nincs nincs nincs nincs nincs beiratkozottak n mcs 627 661 654 736 

száma adat adat adat adat adat adat adat 

A táblázat az iskolába beiratkozott és az óvodában maradó tanköteles gyermekek létszámát mutatja 
a fővárosnak nyújtott adatszolgáltatás alapján. 

N N N N N N N N N N N 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o - - -N w .j:>. Vl 0"1 -.) 00 \O o - N 

nevelési év 

összes tanköteles (fő) 809 737 746 751 767 793 752 795 807 823 869 

Ebből általános iskolába iratkozott (fő) 657 570 553 570 608 602 578 610 641 640 680 

óvodában maradt még egy évig (fő) 152 167 193 181 159 191 174 185 166 188 189 
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N N N N N N N N N N N 
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tanulói létszám 6181 5 670 5 222 5 015 4 783 4 647 4 524 4 368 4 288 4 369 4 483 

tanuló csoportok 
291 268 242 226 214 201 198 194 190 191 192 

száma 

átlagos tanuló i 
21,24 21,16 21,58 22,19 22,35 23,12 22,85 22,52 22,57 22,87 23,35 

létszám (fő/osztály) 

napközis tanu Iók 
2 738 2 634 2 387 2 548 2 328 2 372 2 469 2 298 2 419 2 367 2 443 

száma 
44,3% 46,5% 45,7% 50,8% 48,7% 51,0% 54,6% 52,6% 56,4% 54,2% 54,5% 

421 244 
iskolaotthonos 

203 183 191 187 195 285 314 351 412 

tanu Iók száma 
6,8% 4,3% 3,9% 3,6% 4,0% 4,0% 4,3% 6,5% 7,3% 8,0% 9,2% 

367 343 297 198 196 277 225 217 217 315 276 

tanulószabás 

5,9% 6,0% 5,7% 3,9% 4,1% 6,0% 5,0% 5,0% 5,1% 7,2% 6,2% 

3 526 3 221 
délutáni ellátást 

2 887 2 929 2 715 2 836 2 889 2 800 2 950 3 033 3131 

igényel összesen 
57,0% 56,8% 55,3% 58,4% 56,8% 61,0% 63,9% 64,1% 68,8% 69,4% 69,8% 

4093 3 717 3 335 2 831 2 838 3 002 3 048 3 271 3 405 3 404 3 412 

étkező tanuló 

66,2% 65,6% 63,9% 56,5% 59,3% 64,6% 67,4% 74,9% 79,4% 77,9% 76,1% 

Az iskolák jellemző statisztikai adatai is a szeptember l-jei adatok alapján készültek. A 2012/2013. 
tanévre vonatkozó részletes adatokat az előterjesztés 7-12. mellékletei tartalmazzák. 

N N N N N N N N N N N 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o - - -N w -!'- Ul O\ --.1 00 

~ 
o N 

N N N N N N N N N N 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o - - -w -!'- Ul O\ --.1 00 '>D o - N w 

Komplex Óvoda, Ált. Isk., 
123 159 148 154 137 136 151 157 157 149 170 

Spec. Szakiskola 

Szent László Gimnázium 
879 882 878 869 855 853 865 850 842 801 808 

(nappali) 

Szent László Gimnázium 
347 270 253 258 233 235 235 228 270 194 174 

( felnőttképzés) 

Szent László Gimnázium 
1226 1152 1131 ll 27 1088 1088 1100 1078 ll12 995 982 

(összes) 

Kroó György AMI 626 639 626 616 615 657 673 687 700 842 883 
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A tényleges adatok is alátámasztják, amit az előreszámítási tanulmány prognosztizált, azaz az 
óvodai, iskolai gyermeklétszám emelkedik. 
A 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan a jelenlegi adatok alapján nem szükséges óvodai 
csoportszám növelés. 
Felmerül az iskolák esetében a körzethatármódosítás szükségessége, de az Nkt. 50.§ (8) bekezdése 
értelmében a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét. A 
kormányhivatalnak a felvételi körzethatárok kialakításához be kell szereznie az önkormányzat 
véleményét. 
A fenntartó határozza meg az iskolákban indítható osztályok számát az Nkt. 83.§ (2) bekezdés d) 
pontja értelmében, de a fenntartói feladatokat 2013. január l-jétől az állami intézmény fenntartó 
központ látja el. 

c) A tantárgyfelosztások ellenőrzése 

A tantárgyfelosztás tanügy-igazgatási, szakmai, pénzügyi, feladat és munkaszervezési dokumentum, 
amit a pedagógiai irányításért felelős igazgató tanévenként készít el. Az 1993. évi LXXIX. 
közoktatási törvény (továbbiakban: Kt.) által meghatározott és a fenntartó által biztosított óratömeg 
felosztását mutatja be, szakmai alapját adja az iskola költségvetésének. Tartalmazza 
évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat, az óraterv alapján tartandó 
tantárgyakat, az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a megtartandó tanórákat, 
foglalkozásokat és mindezek intézményi szintű összesítését. A tantárgyfelosztás a pedagógus 
munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelező óraszámba beszámítható feladatok összegzésével 
magában foglalja az intézmény pedagógiai tevékenységének időkeretét 

A tantárgyfelosztás elkészítését az alábbi jogszabályok határozzák meg. A szabályozás tartalmi és 
formai részre is kiterjed: 

a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban: Kt.), 
b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 
c) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról (továbbiakban: R), 
d) a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), 
e) a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.), 
f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.), 
g) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény (továbbiakban: Mt.) 

A jóváhagyást a Nkt. 83.§ (2) bekezdésének g) pontja írja elő a fenntartónak 

A tantárgyfelosztást törvényességi, szakmai és pénzügyi vonatkozásban ellenőrzi a fenntartó, és az 
észrevételeket megküldi az intézménynek. 
Szakmai elvárás, hogy a tantárgyfelosztás ne csak az elkészítő, hanem az ellenőrzést végző számára 
is egyértelmű legyen. 
A 2012. augusztus 28-ai (vezetői értekezlet) szóbeli tájékoztatást követően 2012. augusztus 31-én 
e-mailen is megküldte az Oktatási, Kulturális és Civilcsoport az elkészítési útmutatót. 
Az iskola saját döntése alapján hetes vagy kéthetes időszakra, félévre vagy teljes tanévre készülhet. 
A Kt. minden adatot, információt ( óratöm eg, óraszám stb.) hetes bontásban határoz meg, ami a 
számítások alapja. Ezért praktikusabb a hetes időszakra vonatkozó tantárgyfelosztás. 
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A vizsgálat alapvetőerr az intézmények által megküldött elektronikus és papíralapon készült 
tantárgyfelosztások áttekintése, összehasonlítása a fenntartói határozatokkal, alapító okiratokkal, 
fenntartói jegyzőkönyvekkel, az intézmények helyi tantervéveL 

Az intézmények a tantárgyfelosztás elkészítése előtt megkapták az Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport által készített emlékeztetőt azzal a céllal, hogy a tantárgyfelosztásorr az órák jelölése, 
azonosítása nyomon követhető legyen. Közös jelöléseket alkalmaznak: túlóra-piros, választható
zöld, fenntartói többletóra barna. Az intézmények többsége következetesen alkalmazta a jelölést. 

A tantárgyfelosztás vizsgálata során általánosan megállapítható: 
a) a tantárgyfelosztás elfogadásáról szóló nevelőtestületi jegyzőkönyveket mellékelték az 

intézmények, azok szabályosak, 
b) az igazgató aláírása szerepel a dokumentumon, 
c) a tantárgyfelosztás egy és kéthetes változatban egyaránt készült, 
d) az intézmények egy része teljes munkakörben foglalkoztatott pedagógussal tölti be az 

álláshely et, 
e) az intézmények másik része részmunkaidős, illetve óraadó pedagógust is alkalmaz,az üres 

álláshelyek felhasználását jelölik. 

A tantárgyfelosztás oszlopainak vizsgálata során tett megállapítások: 

a) Pedagógusok sorszáma oszlopban: a törzsállományban kinevezett pedagógusok 
szerepelnek. Az üres álláshelyet jelölték az intézmények. A tartósan távol lévő 

pedagógus is rendelkezik sorszámmaL A pedagógusok sorrendjét különböző módon 
tüntették fel az iskolák. Az elvárásnak nem minden intézmény tesz eleget, nem tartják be 
azt, hogy igazgató, igazgatóhelyettes, 1-4. évfolyamon, 5-8. évfolyamon tanítók, 
napközis csoportot vezetők, egyéb (könyvtáros, fejlesztőpedagógus) státusz, vagy az 
ábécé sorrendet. 

b) Pedagógus neve: a kinevezésben szereplő teljes név feltüntetése szükséges. Ez nem 
valósul meg minden intézmény esetében. A tartósan távol lévők neve alatt szerepel a 
helyettesítő pedagógus neve minden intézmény tantárgyfelosztásán. Ugyanígy az üres 
álláshely feladatát ellátó pedagógus nevét is szabályosan tüntették fel. 

c) A végzettséget minden pedagógus esetében feltüntették az intézményvezetők. 
d) A szakirányú végzettségek megtalálhatóak, beazonosítható, hogy a pedagógus mely 

szakra képesített. Megjelent a szakvizsga, a szakkollégium, a műveltségterület 

megnevezése is. 
e) A tantárgyakat és feladatokat egyértelm űen, pontosan megnevezték minden intézmény 

esetében. 
f) Az ellátott óratervi órák jelölése osztályonként, tárgyanként: az iskolák többségénél 

követhető a kötelező és választható tárgyak, a fenntartó által biztosított órák, a 
csoportbontás jelölése. Az oszlop fejlécében megtalálható az osztály, a helyi tanterv 
szerinti óratervi óraszám. 

g) Az óratervi órák összesítése esetében számszaki hiba nem található. 
h) A tagozati áttanítások jelölése megtalálható. 
i) A kötelező óraszámba beszámítható feladatok (differenciált képességfejlesztés, szakkör, 

énekkar, ügyelet, eszmei óra) óraszámai megtalálhatóak. 
j) Az összes óraszám számadatai pontosak. 
k) A kötelező óraszám oszlopban az órakedvezménnyel csökkentett óraszámok 

szerepe ln ek, 
l) A kötelezőnél több óra feltüntetése pontos. 
m) A túlórában ellátott feladatok (differenciált képességfejlesztés, szakkör, énekkar, 

sportkör, ügyelet, eszmei) óraszámai az óratömeg függvényében kerültek megállapításra. 
A túlrnunkára vonatkozó korlátozásokat megtartották. Két intézményvezető él a 
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kötelezőnél több óra ellátásának lehetőségéveL Az igazgatók a munkáltatói 
engedélyezést megkérték. 

n) Az összesen ellátott óra oszlopában az intézmény által felhasználható óratömeget 
megállapító jegyzőkönyvben engedélyezett óraszámnál nem lehet több, és ez így is van 
minden intézmény esetében. 

o) A túlórákat rögzítő oszlop óraszáma szintén nem lehet több az n) pontban említett 
jegyzőkönyvben meghatározottnáL Az intézmények többségében megfelelő a túlórák 
felhasználása. 

p) A jegyzet oszlop tartalmazza az órakedvezmény jogcímét ( osztályfőnök, 
munkaközösség-vezető, KT. elnök, tag, szakszervezeti tisztségviselő, tartós távollét 
oka). Itt szerepel a pedagógust segítő munkakör jelölése, ha a pedagógus fél állásban 
vagy osztott munkakörben látja el a feladatot. 

Az előterjesztés 13. melléklete tartalmazza intézményenként az óraszámok és a fenntartó által 
engedélyezett álláshelyek számának a felhasználását. 

d) Munkatervek ellenőrzése 

A R. 3.§ (l) bekezdése határozza meg a tanév helyi rendjét, amelynek elkészítéséhez az 
intézményvezetője kikéri a fenntartó véleményét. 
A R. 3.§ (2) bekezdéseszerint az óvodai és iskolai munkaterveknek tartalmaznia kell: 

a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok, az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, 
felhasználását, 

b) a szünetek időtartamát, 
c) az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 
(február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja Gúnius 4.), a 
március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása 
érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját, 

d) az óvodai, az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 
e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, 
j) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett 

időpontját, 

g) az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai állapotát felmérő 
vizsgálat időpontját, 

h) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

Az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport megvizsgálta az összes nevelési-oktatási intézmény 
munkatervét, amelynek megállapításait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

előre tervezhető nevelésnélküli 
nevelésnélküli 

nevelőtestületi 
nyílt napok munkanapokon 

Intézmény 
munkanapok 

óvodaiünnepek értekezletek, szülői 
időpontja biztosítják-e a 

értekezletek, felügyeletet 
fogadóórák 

Aprók Háza Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Bóbita Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Csodafa Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza nem tartalmazza 
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Csodapók Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza nem tartalmazza 

Csupa Csoda Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza nemjelzi nem tartalmazza 

Gesztenye Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza nem tartalmazza 

Gépmadár Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza nem tartalmazza 

Gézengúz Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Gyermekek Háza Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Gyöngyike Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Hárslevelű Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza nem tartalmazza 

Kékvirág Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza nem tartalmazza 

Kincskeresők Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Kiskakas Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Mászóka Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Mocorgó Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Rece-fice Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Zsivaj Óvoda tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Előre 

tervezhető Tanítás nélküli 
Tanítás nélküli Iskolai nevelőtestületi Nyíltnapok munkanapokon Intézmény értekezletek, munkanapok ünnepek 

szülői 
időpontja biztosítják-e a 

értekezletek, felügyeletet 

fogadóórák 

Bem József Ált. Isk. tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza Nem tartalmazza 

Fekete István Ált. Isk. tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza N em tartalmazza 

Harmat Ált. Isk. tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Janikovszky Éva Magyar-
~go! Két Tanítási Nyelvű tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza N em tartalmazza 
Alt. Isk. 

Kada Mihály Ált. Isk. tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 

Keresztury Dezső Ált. Isk. tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza N em tartalmazza 

Kertvárosi Ált. Isk. tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza Nem tartalmazza 

Széchenyi István Magyar-
~émet Két Tanítási Nyelvű tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza Nem tartalmazza 
Alt. Isk. 

Szent László Ált. Isk. tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza Nem tartalmazza 

Szervátiusz Jenő Ált. Isk. tartalmazza tartalmazza tartalmazza 
nem 

tartalmazza 

Szent László Gimnázium tartalmazza tartalmazza tartalmazza nem releváns 
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-
Komplex Óvoda, Ált. Isk., 
Készségfejlesztő Spec. 

tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza 
Szakisk. és Szakszolgáltató 
Központ 

Koó György Zene-és 
Képzőművészeti Kőbányai tartalmazza tartalmazza tartalmazza tartalmazza nem releváns 
AMI 

Kőbányai Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai A munkaterv tartalma a törvényi előírásoknak megfelel. 
Szolgáltató Központ 

e) Tárgyi feltételek alakulása 

A nyár során több nevelési-oktatási intézményben folytak karbantartási, korszerűsítési, felújítási 
munkálatok A karbantartási munkákra mintegy 90 OOO OOO Ft-ot fordított az önkormányzat. 
A Harmat Általános Iskolában a nyílászárókat cserélték ki, a falakra hőszigetelő burkolat került, 
valamint gépészeti felújításra és három tanterem megfiatalítására is sor került 193 OOO OOO Ft 
értékben. 

A Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna téri épületében tanuló gyerekek új iskolát kaptak az új 
tanévre. Teljes gépészeti és burkolatcserét hajtottak végre, a tetőt is lecserélték, mint ahogy az 
iskola udvarának egy részét új díszkővel burkolták A kőbányai önkormányzat összesen 217 millió 
forintot költött az iskola helyrehozatalára. 
A Zsivaj Óvodában l 04 446 OOO Ft értékű teljes energiatakarékossági beruházást hajtottak végre: a 
falak külső és belső hőszigetelésétől kezdve az új fűtőtestek felszerelésén keresztül a nyílászárók 
cseréjéig. 

Az Aprók Háza Óvodában sikeresen befejeződött a tomaszoba csoportszabává alakítása, mintegy 
4 800 OOO Ft értékben. 
A Gépmadár Óvodában sajnos nem kezdődhetett el a nyár folyamán a felújítás a közbeszerzési 
szerződés megtámadása miatt. 

A Gyöngyike Óvodában az épület tetőszerkezetének cseréjére került sor a "kis-Pongrác" telep 
szociális és város rehabilitációs Európai Uniós pályázat keretében, 50 800 OOO Ft összegben. A 
közbeszerzési eljárás elhúzódása következtében óvoda 2012. július 27-től a Kőbányai 30. számú 
Mocorgó Óvodában, majd szeptember 3-tól további kettő csoporttal a Rece-fice óvodában 
működött. 

Szeptember 21-én költöztek vissza, bár a munkálatok tovább folytatódnak A kivitelező biztosította 
az intézménybe történő biztonságos bejutás és benntartózkodás feltételeit. 
A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-
29.) intézményből kiválással történő átalakítással 2012. július l-jei hatállyal két önállóan működő 
költségvetési szerv, általános iskola és óvoda jött étre a 191/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat 
értelmében. 

Az előterjesztés 14-19. mellékletei tartalmazzák az intézményvezetők beszámolóját a felújítási 
munkálatokról. 
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II. Döntési javaslat 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai nevelési
és oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási tanév indításának tapasztalatiról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. és 2. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. október" ... " 

Weeber Tibor 
// 

J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... 12012. ( ...... )határozata 

a kőbányai oktatási intézmények 2012/2013. évi tantárgyfelosztásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az oktatási 
intézmények tantárgyfelosztását a határozat l. melléklete szerint. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. október 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2012. ( ...... ) határozata 

a kőbányai nevelési-oktatási intézmények 2012/2013. évi munkatervéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai nevelési
oktatási intézmények 2012/2013. évi rnunkatervével kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszi: 

a) Az óvodák közül a Csodafa Óvoda, a Csodapók Óvoda, a Csupa Csoda Óvoda, a Gesztenye 
Óvoda, a Gépmadár Óvoda, a Hárslevelű Óvoda és a Kékvirág Óvoda rnunkaterve nem tartalmazza 
azt, hogy biztosítják-e a felügyeletet a nevelésnélküli rnunkanapokon. 

b) Az iskolákközüla Bern József Általános Iskola, a Fekete István Általános iskola, a Janikovszky 
Éva Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,a Keresztury Dezső Általános Iskola, a 
Kertvárosi Általános Iskola, a Széchenyi István Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és a Szent László Általános Iskola rnunkaterve nem tartalmazza azt, hogy biztosítják-e a 
felügyeletet a nevelésnélküli rnunkanapokon. 

c) A Csupa Csoda Óvoda és a Szervátius Jenő Általános Iskola rnunkaterve nem jelzi a nyílt napok 
időpontját. 

Határidő: 2012. október 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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