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Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke első ízben 2008. január 25-én írásban
jelezte hivatkozva a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.
tv.(továbbiakban: NEK tv.) 43.§. (4) bekezdésére, mely szerint „a feladat ellátásra köteles
helyi önkormányzatnak meg kell szerveznie a kisebbségi óvodai nevelést, továbbá a
kisebbségi iskolai nevelést és oktatást, ha ezt ugyanahhoz a kisebbséghez tartozó 8 tanuló
szülője kérte és az óvodai csoport, iskolai osztály, a közoktatási törvény rendelkezései alapján
megszervezhető”, hogy igényként merült fel a német nemzetiségi oktatás beindítása.

A fentiek alapján Elnök Úr kérte, hogy a 2008/2009-es tanévben, felmenő rendszerben
induljon el a német nemzetiségi kétnyelvű oktatás.

Kérésének megfelelően a Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésén hozott 79/2008 (IV.03)
számú önkormányzati határozatában rögzítette, hogy törvényi kötelezettségéből adódóan
biztosítja a Petőfi Sándor Általános Iskolában egy első osztály indítását, továbbá
kötelezettséget vállalt az induló első osztály 1-8 évig felmenő rendszerben történő
működtetésére.

Ehhez kapcsolódóan a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény előírásainak
megfelelően az intézményi dokumentumokat (Alapító Okirat, pedagógiai program,
minőségügyi program, házirend stb) fenntartói jogkörünkben eljárva jóváhagytuk.  A
közoktatási törvény 85 §. (4) bekezdése alapján kötelezően elkészítendő intézkedési tervbe ez
a típusú oktatás is beemelésre került. A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója a testületi
döntésnek megfelelően készítette el a nevelőtestület beiskolázási, továbbképzési tervét, illetve
dolgozta ki a humánerőforrás szükségletet.

2009/2010-es tanévben a határozatunknak megfelelően ismételten indult a német nemzetiségi
osztály 26 fős létszámmal. A német nemzetiségi oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi
feltételeket a képviselő-testület biztosította.

A Képviselő-testület elé terjesztett Gödöllő Város költségvetési koncepcióját 2009. december
9-én a Kisebbségi Önkormányzat is megtárgyalta és a 19/2009. (XII.09.) sz. határozattal
tudomásul vette. A határozatukban csak azt a véleményt fogalmazták meg, hogy a 2010/11-es
tanévben induló német nemzetiségi osztálynak önálló, új nemzetiségi tanítója legyen. További
észrevétel nem volt, pedig a 2010.évi Költségvetési Koncepció rögzítette azt is, hogy az
egyenlő terhelés, az esélyegyenlőség és az intézmények befogadó képességének tükrében
iskolánként három-három tanulócsoport beiskolázását rendeli el a testület a négy általános
iskolában. A koncepcióban megfogalmazottak ellenére, valamint a testület korábbi
döntésének figyelembe vétele nélkül, létszámkorlátozás nélkül hirdették az oktatási formát.

Meizner Sándor elnök úr szóban jelezte, hogy rendkívül nagy az érdeklődés a nemzetiségi
osztály iránt, majd 2010. március 24-én kelt levelében írásban is megerősítette a nagy
érdeklődést, nevezetesen azt, hogy a jelentkezők száma meghaladja az egy osztályba
jelentkezők számát. 41 szülő nyilatkozott arról, hogy a meghirdetett oktatási formát kívánja
igénybe venni. A kisebbségi önkormányzat elnöke tájékoztatást kapott arról, hogy kérelmének
teljesíthetőségéről a beiratkozás után rendelkezésre álló konkrét létszámok ismeretében tud a
képviselő-testület dönteni.  A kisebbségi önkormányzat elnökének leveléről a Képviselő-
testületet én személyesen tájékoztattam 2010. április 1-jén megtartott képviselő-testületi
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ülésünk „Egyebek” napirendi pontjában, és tájékoztattam a testületet is arról, hogy a döntést
csak a beiratkozás után ténylegessé váló számok tükrében tudjuk meghozni.

2010. április 16-17-én lezajlott a tanköteles első osztályosok beiratkozása.

A 2010/2011-es tanév beiratkozott első osztályos tanulóinak iskolánkénti megoszlásáról az
alábbi tájékoztatást adom:

Damjanich János Általános Iskola
3 tanulócsoport  90 fő
Erkel Ferenc Általános Iskola
1 tanulócsoport (ének-zene emeltszintű) 26 fő
2 tanulócsoport  54 fő
1 tanulócsoport (logopédiai osztály) 13 fő
Hajós Alfréd Általános Iskola
1 tanulócsoport (testnevelés emeltszintű) 28 fő
2 tanulócsoport   57 fő
1 tanulócsoport ( felzárkóztató osztály)  12 fő
Petőfi Sándor Általános Iskola
1 tanulócsoport (saját körzet, német nemzetiségi) 29 fő
2 tanulócsoport  48 fő

A Petőfi Sándor Általános Iskola esetében a fentiekben bemutatott létszámokon túl más iskola
körzetéből összesen 8 fő (Hajós 4 fő, Damjanich 2 fő, Erkel 2 fő), leendő első osztályos
tanuló szülője írásban kérelmezte gyermeke felvételét a német nemzetiségi kétnyelvű
osztályba, tehát összesen az eredeti  41 igényből 37 fő adta be kérelmét.

A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója az egy osztály indításának engedélyezése alapján
dolgozta ki a személyi feltételek biztosítását.

Szeretném a testület figyelmét felhívni arra is, hogy bár a NEK tv. 43.§-a ugyan kötelezővé
teszi a helyi önkormányzatnak a tanítás megszervezését 8 fő esetén is, de hangsúlyozza a
helyi lehetőségek és megszervezhetőség figyelembe vételét is.

A jogszabályban előírt feltételek alapján, kötelezettségünknek megfelelően, nevezetesen,
hogy tanévenként egy német nemzetiségi osztály felmenő rendszerben történő felvételét és
működését biztosítjuk, ennek eleget teszünk és a harmadik tanévben is egy  német
nemzetiségi osztály indítását tudjuk biztosítani, figyelemmel az alapfokú oktatási – nevelési
kötelezettségünk teljesítésére az esélyegyenlőség tükrében.

Az intézményvezetővel folytatott konzultáció alapján a közoktatási törvény rendelkezéseire
figyelemmel javasoljuk a német nemzetiségi osztályba felvételt kérő 8 gyermek szülőjével az
iskola igazgatója egy személyes beszélgetés során ajánlja fel gyermekük felvételét az
általános tantervű első osztályba, továbbá adjon tájékoztatást az iskola kiegészítő
programjairól, és arról a lehetőségről, hogy az iskola  tanórán kívül a német nyelv tanulására
szakköri formában tud lehetőséget biztosítani. Természetesen a szülőknek továbbra is megvan
az a lehetősége, hogy a lakóhelyükhöz tartozó iskolát választhassák.
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Összefoglalva változatlanul javaslom az egy osztály indítását 29 fővel a Petőfi Sándor
Általános Iskolában, bár ebben az esetben is külön döntést kell a testületnek hozni, hiszen a
Közoktatási törvény 95/A.§ (11) bekezdésének megfelelően engedélyeztetni kell a maximális
osztálylétszám 20 %-os túllépését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy eredeti döntésének megfelelően a 2010/11-es
tanévben is egy osztály indítását engedélyezze, az előterjesztésben foglaltakat fogadja el és
hozza meg döntését.

HATÁROZATI  JAVASLAT

1. A képviselő-testület – figyelemmel a oktatási közszolgáltatási feladatainak ellátására
vonatkozó jogi előírásokra –a 2010/11-es tanévben is változatlanul egy német
nemzetiségi osztály indításának feltételeit vállalja a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza  Dr.  Gémesi  György  polgármestert,  hogy a  Petőfi
Sándor Általános Iskolában induló nemzetiségi osztály maximális csoportlétszáma
tekintetében az Oktatási Hivataltól 2010/2011-es tanévre vonatkozóan az engedélyt
kérje meg.

Gödöllő, 2010. április   22.

Dr. Gémesi György
     polgármester


