
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

:J. <f • szám ú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai nevelési és oktatási intézményekben a 2010/2011. nevelési-oktatási évről, 

és a 2011/2012. nevelési-oktatási év indításáról szóló tájákoztatóról 

I. Az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségének teljesítése 

l. A közoktatással kapcsolatos döntéseket megalapozó dokumentumok 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az oktatási feladatait a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 85-91. és 102-106. § -ai alapján köteles 
ellátni. 

A közoktatási intézményekkel kapcsolatos döntések előkészítése a Képviselő-testület által 
elfogadott kerületi dokumentumok alapján történt. Ezek a dokumentumok a következők: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az Önkormányzati 
Minőségirányítási Programja. 
Elfogadva: a 1175/2010. (V.20.) képviselő-testületi határozattal. 

2. Budapest Kőbányai Önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi programja. 
Elfogadva: 2007. július 12. 
Ehhez kapcsolódó helyzetelemzés és cselekvési ütemterv elfogadva: 
a 1193/2009. (VI. 18.) és 1373/2009. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozattal. 

3. Közoktatási Fejlesztési Terv 2010-2016 
Elfogadva: a 201112010. (II. 15.) képviselő-testületi határozattal. 

4. Kőbányai Tehetségsegítő Stratégia 2010-2016 
Elfogadva: a 757/2010. (III. 18.) képviselő-testületi határozattal. 

2. A kötelező feladatain túl az önkormányzat: 

• támogatást nyújt az intézményi pedagógiai prograrnek megvalósításához 
• többlet órát ad: 

- felmenő rendszerben 5-8. évfolyamon az idegen nyelv oktatására 
csoportbontáshoz; 
énekkar működéséhez; 
szakköri foglalkozások szervezéséhez (l óra/100 fő); 
1-4. évfolyamon az úszásoktatáshoz; 
meghatározott feltételek teljesülése esetén adott iskolai 
évfolyamokon csoportbontáshoz; 

• biztosította az intézményvezetők kiemeit bérezését; 
• jutalomban részesítette a közoktatási intézmények vezetőit 20 l O decemberében és 

20 ll júniusában; 
• biztosította: 500 eFt kamatmentes lakásvásárlási (vagy felújítási) kölcsön 

igénybevételének lehetőségét a közalkalmazottak számára; 
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az erdei iskolák és a nyári táborok lebonyolítására 8,5 M Ft 
támogatást az intézményeknek, igényfelmérés alapján a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntésének megfelelően; 
a kerületi középiskolákban a gyógytestnevelés oktatására 4 M Ft
ot; 
az intézményekben címpótlékra fordítható összeget; 
a kiemelkedő tanulmányi eredményt, zenei teljesítményt, kiváló 
sport- vagy kulturális eredményt elért tanulók jutalmazását; 
a kerületben működő két kórus támogatása mellett a Zeneiskola 
két zenekara támogatását, 
a tolerancia program megvalósításához fedezetet; 

· közalkalmazottak részére a cafetéria kifizetését; 
kedvezményes üdültetési lehetőséget a közalkalmazottak részére 
Balatonalmádi ban. 

3. Közoktatással kapcsolatos rendeletalkotás 

Jelenleg hatályos ágazati rendeletek: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjról és 
tandíjról szóló 30/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének a nevelési
oktatási intézményben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a 
térítési díjak méctékéről szóló 26/20 ll. (IX. l.) önkormányzati rendelete. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba történő tanulói 
felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet meghatározásáról szóló 11/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelete. 

4. Az intézmények által benyújtott pályázatok a 2010/2011. nevelési, tanítási évben 

Több területen nyújtottak be pályázatot az intézmények: 

Pályázat neve: 
Pályázat 

Pályázó intézmény: 
Elnyert 

száma: támogatás: 
Iskolai tehetséggondozás TAMOP 3.4.3. Csodapók Ovoda 3 354 303 Ft 
Iskolai tehetséggondozás TAMOP 3.4.3. Hárslevelű Ovoda 5 601 960 Ft 
Iskolai tehetséggondozás TAMOP 3.4.3. Kékvirág Ovoda 3 840 OOO Ft 

Iskolai tehetséggondozás TAMOP 3.4.3. Szent László Gimnázium 8 900 OOO Ft 

"Országos Tehetségsegítő TAMOP 3.4.4. : Zsivaj Ovoda l 249 620 Ft 
Hálózat kialakítása -
Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program" 
"Országos Tehetségsegítő TAMOP 3.4.4. Harmat Altalános Iskola 2 397 440 Ft 
Hálózat kialakítása -
Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program" 
"Országos Tehetségsegítő TAMOP 3.4.4. Sze nt László Altalános l 539 600 Ft 
Hálózat kialakítása - Iskola 
Magyar Géniusz Integrált 
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Tehetségsegítő Program" 

"Országos Tehetségsegítő TAMOP 3.4.4. Pedagógiai Szolgáltató 3 435 600 Ft 
Hálózat kialakítása - Központ 
Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program" 
Pedagógusképzések TAMOP 3.1.5. Szent László Gimnázium 20 OOO OOO Ft 
(A pedagógiaikultúra 
korszerűsítése, 

pedagógusok új szerepben) 
Pro Seholis Urbis Gyermekek Háza Ovoda 50 OOO Ft 
Közalapítvány- "Segíts 
nekem én is szeretném" 
Pro Seholis Urbis Kékvirág Ovoda 105 OOO Ft 
Közalapítvány - "Segíts 
nekem én is szeretném" 
Fővárosi Gyöngyike Ovoda 230 OOO Ft 
Közoktatásfejlesztési 
Közalapítvány -
Esztétikai-művészeti 
tudatosság fejlesztésére, 
kulturális programok 
támogatására, óvodák 
részére 
Fővárosi Hárslevelű Ovoda 105 300 Ft 
Közoktatásfejlesztési 
Közalapítvány -

Esztétikai-művészeti 
tudatosság fejlesztésére, 
kulturális programok 
támogatására, óvodák 
részére 
Oktatásért Közalapítvány- Bem József Altalános Iskola 400 OOO Ft 
Tanulmányi 
tehetséggondozó 
versenyek támogatása a 
20 l 0/20 ll. tanévre 
9ktatásért Közalapítvány - Széchenyi István Magyar- 899 OOO Ft 
Eszpörgetök Német Két Tanítási Nyelvű 
tehetséggondozó műhely Általános Iskola 
Oktatásért Közalapítvány - Széchenyi István Magyar- 500 OOO Ft 
Sakkai a logikus Német Két Tanítási Nyelvű 
gondolkodásért Általános Iskola 
Oktatásért Közalapítvány - Széchenyi István Magyar- 900 OOO Ft 
Roma tehetségműhelyek és Német Két Tanítási Nyelvű 
fiatal roma tehetségsegítők Általános Iskola 
támogatására 
Oktatásért Közalapítvány- Pedagógiai Szolgáltató 900 OOO Ft 
A 20 l 0/20 ll. tanévi Központ 
tehetséggondozó műhelyek 
és a 20 l O. nyári 
tehetséggondozó táborok 
támogatása a közoktatás 
területére 
Összesen: 55 785 563 Ft 
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-----------------------------------------------------------

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által kiírt pályázatokon (ifjúsági, 
diákönkormányzatok és a sport területén, valamint kulturális tevékenység és a táborok 
támogatására) a fenntartott és a kerületben működő egyéb intézmények és szervezetek is 
pályáztak 

5. A közoktatási intézmények 

Az óvodák a dokumentumaikat felülvizsgálták, határidőre benyújtották fenntartói 
jóváhagyásra. A nevelési év során a nevelő oktató munkát, a hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével szervezték meg a vezetők. 

Az oktató munka néhány rendkívüli (pl.: több pedagógus ellen elkövetett rablás és lopás 
történt a kerületben) eset kivételével zavartalanul folyt. 
Az iskoláknál az elsősök beíratása érdekében körzetmódosítást kellett végrehajtani. 

A Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ beszámolójában (l. melléklet) 
megtalálható az egyes intézmények szakmai munkájának értékelése. 

6. Tájékoztató a nyári táborokról 

A nyári táborok elszámolása folyamatban van, erről külön előterjesztés készül a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság részére. 

7. Az önkormányzat által fenntartott egyéb intézmények 

7.1. Komplex Általános Iskola 

A Logopédiai Tagozat egy tagozatvezetővel és 22 logopédussallátta el az óvodákban és az 
iskolákban a beszédhibás tanulók fejlesztését. 

Az év során A következő 
Beszédhibás tünetmentessé tanévben 

gyerekek ebbőlóvodás ebből iskolás. vált, illetve folytatja a 
száma. lényegesen terápiát 

avult. 

Gyermekek 
1043 596 447 623 420 

száma 

Előjegyzett gyermekek száma: 396 fő. 

A 20 l 0/20 ll. tanévben is folytatódott az általános iskolák és a Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részvételével a tolerancia 
program. A programokat a résztvevő osztályok osztályfőnökei közösen alakították ki. A 
tanévzáró Gála megrendezése a Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza 
Óvodában történt. 

7.2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

A 2010/2011. tanévben 700 tanulójavolt az intézménynek, az oktató munka a központban 
és kilenc telephelyen folyt, összesen 13 tanszakon. A tanév elején elfogadott tanszaki 
tervek teljesültek. 
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Az iskolában a növendékek képesség- és személyiség-fejlesztése, zenei műveltségük 
megalapozása, fejlesztése minden tanár együttes feladata és célja. Az ott dolgozó 
pedagógusok egyre több külső koncertet, bemutatkozási lehetőséget szerveznek a 
növendékek számára. A Zeneiskola pedagógusai és diákjai ötvennél több programot 
szervezetek az elmúlt tanévben, növendékeik számos országos és budapesti versenyen 
vettek részt, és közel hetven más rendezésében szervezett műsor fellépőjeként szerepeltek. 
Új elemként jelent meg az intézményben a nyílt nap, és a zeneiskolai bál megszervezése. 
A képességfejlesztés és a tehetséggondozás az iskola mindennapjaihoz tartozik. 

7.3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium 

Az iskola tanulmányi átlaga: 3,98 - pár század eltéréssel - a korábbi éveknek megfelelőerr 
alakult. 
Az érettségi vizsgák eredményei: emelt és középszint együtt: 4,44 
Az emelt szintű érettségi vizsgák eredményei: átlag: 4,78 

Összesen 182 emelt szintű vizsga a gimnázium növendékei által, valamint 13 fő 
előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett. 

A nyelvvizsgák általában az utolsó két évfolyamon születnek, részben emelt szintű 

érettségi vizsgán. A kizárólag második nyelvként tanult spanyol nyelvből is l O-en 
szereztek középfokú nyelvvizsgát, közülük 5-en emelt szintű érettségin. 
A tanulók az intézményben tanított idegen nyelvekből összesen l 04 középfokú és 76 
felsőfokú nyelvvizsgán tettek eleget a követelményeknek. 

nyelv angol német olasz összesen: 

felsőfok 32 12 32 76 

középfok 90 10 4 104 

7.3.1. Felnőttoktatás 

Ezt a tanévet 278 tanuló kezdte és 151 fejezte be sikeresen, vagy sikertelenül. A 
lemorzsolódás 45%, ami az előző tanévhez képest több mint 7%-os emelkedést jelent. 
Tanulmányi átlaguk 2,88 volt, az érettségi eredmények átlaga 2,9. 

Nemzetközi kapcsolatai az intézménynek idén is élénkek voltak: német és olasz diákcserét 
szerveztek, részt vettek a "Y outh in Action" Mobilitás Projekt keretében négyoldalú 
(magyar, olasz, román és szlovák) együttműködésben. 

7.3.2. Tanulmányi versenyeken elért eredmények: 

A legnagyobb egyéni sikert idén kémiából Zoltán László ll. E osztályos tanuló érte el, aki 
a Magyar Innovációs Szövetség által meghirdetett Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Versenyben pályázati támogatást kapott kutatási ötletének kidolgozásához, 
majd az értékelésnél kiemeit dicséretben részesült. (Az egész országból 18-an jutottak a 
döntőbe.) 

Az OKTV -ken különböző tantárgyakból, több tanuló is bejutott az országos döntőbe. 
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7.4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és 
Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató Központ (továbbiakban 
PSZK) intézményegysége 

A PSZK szakmai tevékenységének értékelése során 
• a tanfolyamok, továbbképzések szervezése, 
• a belső pedagógiai műhelyek működtetése, 
• intézményközi szakmai műhelyek koordinálása, 
• a konferenciák, egyéb szakmai napok szervezése, 
• a kerületi tanulmányi versenyek koordinálása, 
• a kerületimérések háttér-feltételeinek biztosítása, 
• szaktanácsadói szolgáltatások szervezése, 
• a tehetségpontként történő működés, 
• a SENlOR MENTOR PROGRAM koordinálása, 
• kiadványok megjelentetése, 
• könyvtári szolgáltatások, 
• rendezvények szervezése, 

témakörök köré fogalmazódtak meg a tapasztalatok, rajzolódtak ki az eredmények. 

Összességében elmondható, hogy a kibővült munkatársi körrel, az előző évekhez képest 
tovább bővülő feladatellátás kiegyensúlyozottan történt a pedagógiai szolgáltatás területén. 
A pályázati programok működtetésével szélesedett a szolgáltató partneri köre, akik 
elismerik és igénylik a szakmai támogatást a nevelési-oktatási intézmények innovációs 
tevékenységéhez. Az intézmények elégedettségét a PSZK szakmai tevékenységével a 
legtöbb területen megőrizte, céljuk továbbra is az, hogy fókuszba helyezzék azokat a 
kezdeményezéseket, programokat, amelyek a résztvevők értékelése alapján az általuk 
kívánatosnak tartottnál gyengébb minősítést kaptak. 

8. Közművelődési intézmények tevékenysége 

A közművelődés területén ebben az évben folytatódott a már megszokott, szoros 
együttműködés a kerületi oktatási, nevelési intézmények, valamint a Pataky Művelődési 
Központ (továbbiakban: Pataky) és a Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ 
(továbbiakban: KÖSZI), januártól Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
(továbbiakban: Körösi) között, maximálisan kölcsönösségi alapon. 
A Körösi- akárcsak elődjei a Pataky és a KÖSZI- szervezte az Önkormányzat kiemeit 
eseményeit: Szent László Napokat, nemzeti ünnepek műsorait, és még sok egyéb feladatot 
is elláttak az Önkormányzat megbízásából, pl.: képzőművészeti tábor szervezését a 
kerületi, és testvérvárosból érkező gyermekek részére, Kulturális Örökség Napja, Európai 
Mobilitási Hét rendezvényeinek segítését. Ezen feladatok együttműködési megállapodás 
keretében valósultak meg, pontos, határidőre történő elszámolássaL 
A kerület egyéb, nem önkormányzati fenntartású intézményei is részt vesznek a kerület 
kulturális életében. 

Az elkövetkezendő időszakban fontos megtartani az eddig elért pozitívumokat: 
• közvetlen, folyamatos kapcsolattartás a művelődési, kulturális élet szereplőivel, 
• tovább kell folytatni a hagyományos programokat, 
• az oktatási intézmények szabadidő szervezőivel élővé kell tenni a kapcsolatot. 
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9. Kerületi úszás tapasztalatai a 2010/2011-es tanévben 

2010/2011. tanév során rendkívüli esemény nem történt, az iskolai órarendi úszás 
foglalkozásai az engedélyezett óraszámkeretek között zajlottak. 
Fokozott gondossággal elkészített tantárgyfelosztások, tanmenetek alapján dolgoztak az 
intézmények. 
A törvényi változásoknak megfelelően a 2-4. évfolyam tanulóinak érdemjeggyel történő 
értékelését az egyeztetett szempontok alapján végezték a kollégák. 
A gyerekek nyolc körzeti úszóversenyen, közülük a legjobbak (200 fő) a kerületi 
versenyen mérhették össze tudásukat (2011.05.26. Újhegyi Uszoda). 
Az uszodában dolgozó kollégák a tanév során két továbbképzésen is részt vettek. 

Az óvodai úszásoktatást az előző évekhez hasonló módon, tanfolyami keretek között 
szervezték. Az óvodák fontosnak tartják az uszodai órákat, partnerek azok 
megszervezésében. Az óvodások uszodai foglalkozása elengedhetetlen az 
egészségmegőrzéshez, a harmonikus testi, lelki fejlődéshez, az egészséges életmód 
kialakításához. Ezért fontos a fenntartó által biztosított anyagi támogatás, amely lehetövé 
teszi a programban való nagy létszámú foglalkozásokat. 

Az intézmények a gyógyúszás foglalkozásait is megtartották az arra rászorulóknak Az 
igényelt órák a jövő évi órakeretben is biztosítottak. 

10. Az intézményekben végzett ellenőrzések 

10. l. Magyar Államkincstár normatíva ellenőrzése 

Az ellenőrzésről és tapasztalatokról készült előterjesztést szeptemberben tárgyalta a 
Képviselő-testület. 

Átfogó tanügy-igazgatási ellenőrzés a 2010-2011. nevelési, tanítási évben a MÁK által 
végezett több hónapos ellenőrzés, és az intézmények ezzel járó leterheltsége miatt nem 
történt. 

10 2. Az oktató- nevelőmunka fenntartói ellenőrzése 

A 2010/2011. tanévben a Humán Iroda rendelte meg a méréseket külső szakértőktől, a 
PSZK változatlanul a szervezési háttérfeladatokat látta el. Az előkészítés és a mérés 
problémamentesen valósult meg. 

Ebben a tanévben új elemként jelent meg az, hogy a tantárgyi mérésekhez kerületi 
szakértők, tantárgygondozók, műhelyvezetők vezetésével kidolgozásra került öt tantárgy 
minimum követelményrendszere. A rendszert a helyi tantervekre alapozva a kerület 
pedagógusai egyeztetés után állították össze. Az így kialakított szakmai anyag 
felhasználásával készítették el a külső szakértők a mérési anyagot, a kérdőíveket. Ez 
nagyon pozitív tapasztalatot eredményezett, ezért az elkövetkező időszakban is ezt a 
gyakorlatot folytatja az intézmény a mérések lebonyolításában. 

7 



ll. Vezetői pályázatok nyertesei a 2011/2012-es nevelési, oktatási évben 

A képviselő-testület a következő vezetői megbízásokat adta: 

• Czanka Lajosné 
• Babics Attiláné 

• Sós Zsuzsanna 

• JoósTamás 

Gyöngyike Óvoda 
Zsivaj Óvoda 

Janikovszky Éva Magya-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Négyéves beszámolót Béres Péterné, Cseh Sándorné és Kuhn András készített, amit a 
Képviselő-testület a 415-417/2011 (VI. 2.) határozataival tudomásul vett. 

12. Tanév végi statisztikai adatok 

Óvodák 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Férőhelyek száma 2 274 2 274 2 349 2 527 2 584 
Gyermekcsoportok 

93 93 97 99 99 száma 
Gyermeklétszám 

2 161 2 196 2 288 2 415 2 442 nevelési év végén 
Intézményhálózat 

95% 97% 97% 96% 95% kihasználtsága: 
Változás az előző évi 

+53 +35 +92 +127 +27 létszámokhoz képest 

Az óvodai csoportok maximális létszámának túllépéséhez a fenntartó az engedélyét 
megadta. 

Általános iskolák 

2006/2007. 2007/2008 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011 
száma: 7 112 6 332 6 292 6 129 5 867 

Osztál ok száma 214 200 196 194 190 
Tanulólétszám tanév 

4 779 4 600 4 476 4 368 4 288 vé én 
Intézményhálózat 

67% 73% 71% 71% 73% 
kihasználtsá a: 
Változás az előző évi 

-372 -179 -124 -108 -80 
létszámokhoz ké est 
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Napközis adatok 

Tanév 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Napközis tanulók 2 310 2 277 2 395 2 298 2 419 
száma 
Tanulószobások száma 201 205 179 217 217 
Iskolaotthonos tanulók 193 186 170 285 314 
száma 
Egész napos ellátás 2 704 2 668 2 744 2 800 2 950 
összesen: 
Összes 48% 58% 61% 64% 69% 
tanulólétszámhoz 
viszonyított százalék 

Az egész napos iskolai ellátások igénye évről évre növekszik, a szülők által különösen 
keresettek az iskolaotthonos osztályok. 

Továbbtanulási mutatók az általános iskolákban 

Iskolatípus 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Továbbtanulók 655 603 587 576 495 
összesen: 
Gimnázium 35% 26% 29% 35% 41% 
Szakközépiskola 51% 54% 54% 50% 43% 
Szakiskola 14% 20% 17% 15% 16% 

A tanévben végzett nyolcadik osztályosok között tizennégy fő nem jelezte továbbtanulási 
szándékát. (Ebből 3 fó beiratkozott a nyár folyamán, l fő külfóldi a 17. kerületbe költözött, 
l fő külfóldön tartózkodik, 2 fó megbukott év végén, 6 főt augusztusban javító vizsgára 
köteleztek, l fő keresése folyamatban van.) 

Tanév 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Magántanulók 

19 24 32 23 18 
száma 
Tanulólétszám 

4 779 4 600 4 476 4 368 4 288 
összesen: 
Arányuk az 
intézményhálózatb 0,3% 0,5% 0,7% 0,5% 0,4% 
an: 

A magántanulók száma változó, a többség egészségügyi okból magántanuló. 

Általános iskolás tanulók mulasztásainak kimutatása: 

Tanév 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
l főre jutó 
hiányzás 11,93 11,40 11,90 12,4 11,32 
nap/fő/év 
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A mulasztások száma ebben a tanévben először csökkent kis mértékben. Ezt részben a 
családi pótlék megvonásával összefüggő intézkedések segítették Továbbra is szükséges a 
családgondozók, a gyermekjóléti munkatársainak, a gyermekvédelmi felelősöknek és az 
iskola pedagógusainak szorosabb együttműködése. 

13. Gyermekvédelem 

A kerület valamennyi oktatási intézményében biztosított a gyermekvédelmi munka 
személyi feltétele, a gyermekvédelmi felelősök együttműködése a Gyermekjóléti 
Szolgálattal folyamatos, ám továbbra sem mindig eredményes. Az iskolai gyermekvédelem 
területén a differenciálásra és a speciálisabb tudású emberek megbízására kell törekedni az 
elkövetkező években. Egyre nagyobb szükség lenne ezen a területen a szociális 
végzettségű (szociális munkás, szociálpedagógus stb.) kollégák bevonására. 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Veszélyeztetettek 131 141 137 127 155 
száma óvodában 
Veszélyeztetettek 1019 969 848 929 927 
száma iskolában 

A hátrányos helyzetűek száma kerületi szinten évek óta emelkedik. A vidékről betelepülő, 
lakcímmel nem rendelkező emberek száma látványosan növekszik az iskolai és óvodai 
felvételi kérelmek esetében. 

14. Balesetek 

A gyermekbalesetek jelentési kötelezettségét a 1111994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. 
melléklete szabályozza. Az intézmények jogszabályi kötelezettségüket a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumnak elektronikus formában teljesítették 

A 2010/2011. nevelési-, tanítási évben óvodában hat, általános iskolában: tizenhárom 
gyermekbaleset történt. 

A balesetek oka: gyermeki figyelmetlenség az óvodai játszóudvaron, vagy az iskolai 
testnevelési órán. 
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A 2011/2012-es nevelési- oktatási év kezdésének tapasztalatai 

A nevelési-, tanítási év legnagyobb változása az alapító okiratok módosítása volt, amely 
alapján szeptember l-jével az intézmények számos eddig ellátatlan, sajátos nevelési igényű 
gyermek fogadását kapták feladatul. A bevezetés tapasztalataira az év végéig még várni 
kell. Az alapító okirat alapján az intézmények átdolgozták nevelési, és pedagógiai 
program j aikat. 

l. Beiratkozás tapasztalatai 

Az óvodai beiratkozás 2011. május 2-6. között zavartalanul lezajlott, a beiratkozás 
helyszíni ellenőrzése megtörtént A férőhelyek szűkös volta miatt az óvodák két és fél éves 
gyermekeket egyáltalán nem tudtak fogadni, illetve a három éves korúak tekintetében is 
vizsgálták, hogy a szülő munkahelyre való visszatérését tudják-e segíteni. Az előrejelzések 
alapján a felszabaduló 616 férőhelyre 747 fó hároméves gyermek várt. Végül várólista 
nélkül sikerült megoldani az óvodáztatást, jelenleg elsősorban öt éveseket tudnak az 
intézmények fogadni. 

ebből 
Cll 

,.;.:: (!) 

~ ..... 
(!) (!) 

,.;.:: N ,.;.:: ·-(!) 1-< (!) -§ 
:o ,.;.:: ·~ ,.;.:: 

(!) Cll a § :.;2 (!) (!) 

6i3 
..... 
(!) 

~ 
(!) ~ ~ N ~ (!) 

(!) 

:t:: 1-< (!) 
;>-. ..... 

(!) :o "O 
Ol) (!) 

> ,.;.:: ·- ~ ..... - ·- (!) 
(!) ..... - (!) 

j:J:.., (!) 

'8 ,.;.:: -'8 (!) 

intézmény 
(!) ,.;.:: 

,.;.:: 

AprókHáza 59 49 83% 10 100% o O% 

Bóbita 48 36 75% 10 96% 2 4% 

Csodafa 47 28 60% 18 98% l 2% 

Csodapók 19 ll 58% 8 100% o O% 

CsupaCsoda 26 18 69% 7 96% l 4% 

Gesztenye 63 58 92% 4 98% l 2% 

Gépmadár 25 19 76% 2 84% 4 16% 

Gézengúz 17 14 82% o 82% 3 18% 

Gyermekek Háza 27 23 85% 4 100% o O% 

Gyöngyike 25 19 76% 4 92% 2 8% 

Hárslevelű 20 17 85% 3 100% o O% 

Kékvirág 44 26 59% 18 100% o O% 

Kincskeresők 39 33 85% 6 100% o O% 

Kiskakas 59 46 78% 13 100% o O% 

Mászóka 47 18 38% 27 96% 2 4% 

Mocorgó 25 10 40% 14 96% l 4% 

Rece-fice 33 26 79% 7 100% o O% 

Zsivaj 31 22 71% 7 94% 2 6% 

összesen 654 473 72% 162 96% 19 4% 
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Az iskolai beiratkozás 2011. április 14-15. között zajlott. A népesség nyilvántartó adatai 
alapján 717 gyermek várt iskolai felvételre. Az intézmények összesen 25 első osztályt 
indítottak Az első osztályosok beírásának törvényességét az Oktatási, Kulturális, Civil 
Csoport munkatársai minden intézményben helyszíni vizsgálattal ellenőrizték, és rendben 
találták. 

Az alábbi táblázat az iskola számára előre jelzett körzetesek felvételének alakulását 
mutatja (a beiratkozás napján): 
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.l!! E .19 :Q~ O Cö~ro .c 
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Ul >- =o ro:~::: E·->- c ,_ .ffi ..:.:15 ..:.:EN c 
~ .ái:g ro c t::J,J;t. ~~ u c ·~ ~ro Cll Cll Ul Q) ro~ >- ~"5 ro oQ) .?:ro..:.: Ul -ro 
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Ul·~ Ul N Cl ~2~ 
Q) ~"Ci) .!!!E t::l •Q) :@.-'ro-«~ 

Ul Q) gj~-o > .!Q .c :=:J '- ~E >-~16Cö Q) ,_ >e> 31 t::l ,_ Q) 
.:.t. N O) l....--C. tO .g. E~ N-Gl ~ 

Q)>. 
Q) ro c E 

-~Q) Cll .:.t. C) :s c aJ- ..:.: .5 E o Q) 

ro Cll c C. c 

Bem József Ált. Isk. 26 1 4 31 8 26% 2 6% 32% 3 18 
Fekete István Ált. Isk. 67 26 15 108 49 45% 22 20% 66% 10 27 
Harmat Ált. Isk. 51 10 15 76 27 36% 12 16% 51% 6 31 
Janikovszky Éva Ált. Isk. 107 o 24 131 53 40% 42 32% 73% 14 22 
Kada Mihály Ált. Isk. 43 12 3 58 22 38% 10 17% 55% 1 25 
Keresztury Dezső Ált. Isk. 64 14 10 88 41 47% 4 5% 51% 25 18 
Kertvárosi Áit. Isk. 19 3 6 28 11 39% 8 29% 68% 2 7 
Széchenyi István Ált. Isk. 104 23 17 144 54 38% 31 22% 59% 14 45 
Szent László Ált. Isk. 77 19 15 111 44 40% 22 20% 59% 6 39 
Szervátiusz Jenő Ált. Isk. 45 14 7 66 19 29% 14 21% 50% 1 32 
Összesen: 841 328 38% 167 19% 56% 82 264 

Az egyéb kategóriában jelzett 264 gyermekről az intézmények az alábbi tájékoztatást adták 
(a beiratkozás napján): 
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~ ... i§ C>J)~ ~-2. ~- .c ... ..:.: .... Q ... ..:.: 'i§ ;.,.:O: "C .. ;a 'il -:; e 
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Bem József Ált. Isk. 4 2 4 
Fekete István Ált. Isk. l 20 5 3 
Harmat Ált. Isk. 23 5 
Janikovszky Éva Ált. Isk. 30 2 5 2 
Kada Mihály Ált. Isk. ll 2 9 l 
Keresztury Dezső Ált. Isk. ll 4 4 
Kertvárosi Ált. Isk. 4 4 
Széchenyi István Ált. Isk. 8 2 ll 
Szent László Ált. Isk. 14 5 6 12 
Szervátiusz Jenő Ált. Isk. 19 23 3 l l 3 
Összesen: 20 148 9 3 l 38 45 
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Ak"" k " 'bl' ovet ezo ta azata b"tk 'k fll'l kk e1ra ozas or e vete t nyert gyerme e l' 't t f me_g_osz asa mu al]_a: 

ebből 

kerületen kerületen 
kerületi kívüli felvett kívüliek 

Intézmény felvett arái!Y_ _gyermekek aránya 

Bem József Ált. Isk. (Hungária lat. 5-7.) 25 84% 4 16% 

Fekete István Ált. Isk. (Harmat 196.) 62 95% 3 5% 

Harmat Ált. Isk. (Harmat 88.) 50 90% 5 10% 

Janikovszky Éva Áit. Isk. (Bánya u. 32.) 98 76% 24 24% 

Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29) 52 88% 6 12% 

Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 69 68% 22 32% 

Kertvárosi Áit. Isk. (Jászberényi u. 89.)* 36 42% 21 58% 

Széchenyi István Ált. Isk. (Újhegy stny. 1-3.} 60 95% 3 5% 

Szent László Ált. Isk. (Szent L. tér l.) 71 96% 3 4% 

Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) 52 94% 3 6% 

Összesen: 575 84% 94 16% 

2. Óvodai terület 

Az óvodai nevelés szeptember l-jén zavartalanul megkezdődött, a kerületi óvodák 99 
csoportban, 2420 gyermek ellátásáról gondoskodnak. Nyáron felújítások és bővítések 
zajlottak az intézményekben, a Kincskeresők Óvodában a munkálatok belecsúsztak a tanév 
kezdésébe, sőt valószínűleg decemberig el fognak tartani. 
A maximális óvodai csoportlétszámok túllépéséhez a fenntartó megadta a hozzájárulását a 
törvényben biztosított hatásköre szerint. 

3. Iskolai terület 

Az intézményekben a tanévet a tanév elején készített (szeptember 5-ei állapotnak 
megfelelő) statisztika szerint 4362 gyermek kezdte meg 189 osztályban. 

A 201112012. nevelési-oktatási évben is figyelmet fordítunk: 

• a tehetséggondozás támogatására, 
• a szakmai munka fenntartói ellenőrzésére, 
• a Tolerancia Program folytatására. 

4. Tervezett fenntartói törvényességi ellenőrzések 

Az intézmények normatíva igénylésének és az októberi statisztika adatainak ellenőrzésére 
2010. október l. és december 20. között kerül sor minden intézményben. 

A közoktatási feladatellátás, az intézményekben folyó munka szakszerűségéről, 
jogszerűségéről történő meggyőződés érdekében évente más-más intézménynél végez az 
Oktatási, Közművelődési és Civil Csoport törvényességi ellenőrzést. 
201112012. nevelési-oktatási évben vizsgálatra jelölt intézmények: 

• Bóbita Óvoda (Halom u. 7/b.) 
• Csodapók Óvoda (Mádi u. 127.) 
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• Gézengúz Óvoda (Zágrábi u. 13/a.) 
• Kékvirág Óvoda (Kékvirág u. 5.) 
• Kincskeresők Óvoda (Mádi u. 4-6.) 
• Kiskakas Óvoda (Mádi u. 86-94.) 
• Mászóka Óvoda (Ászok u. 1-3.) 
• Bem József Általános Iskola (Hungária krt. 5-7.) 
• Fekete István Általános Iskola (Harmat u. 196-198.) 
• Harmat Általános Iskola (Harmat u. 88.) 
• Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Bánya u. 

35. és tagintézményei) 
• Kertvárosi Általános Iskolája (Jászberényi út 89.) 
• Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Újhegyi 

sétány 1-3.) 
• Szent László Gimnázium (Körösi Csoma Sándor út 28-34.) 
• Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 

5. Angol anyanyelvű asszisztensi program folytatása 

A Képviselő-testület a programról szóló beszámolót, és a folytatására kidolgozott 
programot a 821120 ll. (VIII. 25.) határozatával fogadta el. 

6. A vezetői megbízás lejárta miatta az alábbi intézményekben kell pályázatot kiírni 

• Csodapók Óvoda (Mádi u. 127.) 
• Kékvirág Óvoda (Kékvirág u. 5.) 
• Fekete István Általános Iskola (Harmat u. 196-198.) 
• Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Bánya u. 

35.) 

7. Beszámol vezetői tevékenységének négy évéről 

• Blattner Edit- Bóbita Óvoda 
• Murányiné Bényei Ibolya - Gézengúz Óvoda 
• Gajdics Józsefné- Kincskeresők Óvoda 
• KékesnéNagy Katalin- Kiskakas Óvoda 
• Szántó Károlyné - Mászóka Óvoda 
• Gál Judit- Bem József Általános Iskola 
• Varga Ildikó - Harmat Általános Iskola 
• Hauer Lászlóné - Kertvárosi általános Iskola 
• Sárkány Péter - Szent László Gimnázium 
• Tamás Márta-Nevelési Tanácsadó 
• Vermes Albán- Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő 
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8. Tanév eleji statisztika 

Intézmény- Ellátottak HH HHH HHH%az Pedagógus Technikai 
típus száma összlétszámhoz (álláshely) dolgozó 

viszonyítva (álláshely) 
Ovodák 

242 0 519 58* 2,4% 237 177,6 

Altalános 
4 362 1034 120* 2,75% 464,19 186,5 iskolák 

Szent László 803 
Gimnázium nappali, 24 2* 0,2% 76,95 29 

192 esti 
Komplex 142 45 19* 13,3% 81,6 33 
Zeneiskola 1000 48,15 10,43 
* A statisztikai adat ebben az esetben nem biztos, hogy megfelel a valóságnak, mert az intézményeknél nem 
teljes a nyilvántartás a szülői bejelentésekelmaradása miatt. 

9. Mérések a tanévben 

A mérés területén a 2011/2012. tanévben jelentősen nőnek a PSZK feladatai. A fenntartó 
kérésére a következők szerint bővül a feladatuk: 

• a neveltségi szint és tantárgyi mérések teljes körű bonyolítása, 
• a bemeneti mérési koncepció kidolgozása és bonyolítása, 
• hosszú távú kerületi mérési koncepció kidolgozása. 

Az előkészületek a nyár folyamán megtörténtek valamennyi területen. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 460/2011. (VI. 2.) határozatában felkérte a 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ pedagógiai munkacsoportját a 
kőbányai első évfolyamos tanulók bemeneti mérési rendszerének és a mérés folyamatának 
előkészítésére. 

A cél az, hogy a pedagógusok, az iskolavezetés, a fenntartó pontos képet kapjanak az 
iskolát kezdő gyermekek képesség-szintjérőL Szeretnék elérni, hogy a következő évek 
mérési eredményeinek vizsgálatakor megállapítható legyen az iskolai nevelés-oktatás 
pedagógiai hozzáadott értéke, nyomon követhetövé váljék az egyes gyermekek fejlődése, 
teljesítménye, és ez segítse a pedagógusok tudatos, differenciáló munkáját a gyermekek 
fejlettségi szintjéhez igazodó készségfejlesztésben. 

A PSZK a bemenetimérés módszereként a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi 
Tanszékén Nagy József professzor vezetésével kidolgozott 4-8 éves gyermekek körében 
alkalmazható Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) tesztjeinek alkalmazását 
javasolja. 

A 201112012. évi kerületi tantárgyi és neveltségi szint méréseket Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 816/2011. (VIII. 25.) határozata alapján végzi a PSZK. 

A mérés teljes anyaga megtalálható az Oktatási, Kulturális, Civil Csoportnál, a mérési 
eredmények elemzését a szakértők a Pedagógiai Napok kertében ismertették a kerület 
érintett pedagógusaivaL 
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Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
nevelési és oktatási intézményekben 20 l 0/20 ll. tanévről és a 20 ll /2012. nevelési és 
oktatási év indításának tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2011. szeptember 30. 

~~GJ 
Weeber Tibor ,, 

Törvényessé i szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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