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BEVEZETÉS
Az önkormányzat közoktatási feladat-ellátási kötelezettségét a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban ötv.) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Ktv.) szabályozza.
A közoktatásról szóló törvény 85.§ (4) bek. szerint a helyi önkormányzat önállóan vagy más
helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges
döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat–működtetési és -fejlesztési
tervet (továbbiakban: intézkedési terv) készíteni.
Az intézkedési terv célja, hogy kiszámítható feltételekkel alkalmas helyzetet teremtsen az
önkormányzat közoktatási feladatainak ellátásához. Elkészítésekor a közoktatás-szolgáltatás
megszervezésének helyzetértékeléséből kiindulva kell megfogalmazni a megoldásra váró
feladatokat, illetve a középtávú beiskolázási tervet. A törvényi előírásnak megfelelően az
intézkedési tervet legalább hatéves időszakra kell elkészíteni.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ben fogadta el a 2009-ig érvényes
intézkedési tervet, így ennek lejárta miatt vált szükségessé az új dokumentum elkészítése.
Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait milyen
módon látja el, és milyen nem kötelező feladatokat vállal fel. Továbbá tartalmaznia kell az
intézményrendszer
működtetésével,
fenntartásával,
fejlesztésével,
átszervezésével
összefüggő elképzeléseket.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási feladatait – a pedagógiai
szakszolgálat és szakmai szolgáltatás körébe tartozó néhány kivételtől eltekintve – az
Önkormányzat által fenntartott saját intézményeivel láttatja el.
Az intézkedési terv elkészítésekor figyelembe vettük a város nevelési, oktatási sajátosságait,
hagyományait. Szombathely nagy hagyományokkal rendelkező iskolaváros, amelynek értékeit
meg kell őrizni, biztosítva a folyamatos fejlődés és a megújulás lehetőségét. Az intézkedési
tervben kiemelt szerepet szánunk a közoktatás szolgáltató jellegének, az idegen nyelvoktatás
fontosságának, a szakképzés korszerűsítésének, a pedagógiai tevékenység megújulásának, a
sajátos nevelési igényű gyermekekért, a hátrányos helyzetű, ezen belül a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekekért való fokozott felelősségvállalásnak.
A közoktatási szolgáltatás sikerességét alapvetően meghatározza, hogy mennyiben felel meg
az igénybe vevők, a partnerek, az érintettek elvárásainak. Széles ez a kör, magában foglalja a
szülőket, a diákokat, a pedagógusokat, a gazdasági élet szereplőit.
Egyetlen érintett számára sem közömbös, hogy a helyi közoktatás milyen minőségű nevelést
és oktatást képes biztosítani, hiszen a közoktatás minősége döntő a város népességmegtartó
képessége szempontjából is.
Az intézkedési terv elkészítésekor egyeztetést folytattunk a város közoktatásában
érintett és érdekelt felekkel. Ezúton mondunk köszönetet értékes közreműködésükért,
segítségükért.

5

1. HELYZETELEMZÉS
Az előző hat évre szóló közoktatásfejlesztési tervben megfogalmazásra kerültek a város
közoktatással kapcsolatos stratégiai céljai. A romló gazdasági körülmények ellenére városunk
továbbra is stratégiai ágazatként kezeli az oktatást. Az elmúlt években Szombathely
iskolaváros jellege erősödött, mindhárom területen – óvoda, általános iskola, középiskola -nőtt
a vidékről bejáró gyermekek, tanulók létszáma. Kialakult az intézmények egyéni arculata, az
intézményhálózat minőségi nevelést-oktatást biztosít az igénybevevők számára.
Szombathely Megyei Jogú Város nevelési-oktatási intézményhálózatában az elmúlt
időszakban végrehajtott szerkezeti változtatások eredményeképpen alakult ki a mai stabilnak
mondható intézménystruktúra.
Szombathely város 2009-ben 43 nevelési-oktatási intézmény - 18 önálló óvoda, 9 önálló
általános iskola, 1 zeneiskola, 3 gimnázium, 9 szakképző iskola, 2 általános művelődési
központ (intézményegységek: Oladi ÁMK esetén általános iskola, szakképző iskola,
művelődési központ és könyvtár, Nyitra Utcai ÁMK esetén általános iskola és művelődési
központ), 1 egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (óvoda, általános iskola,
szakiskola, szakszolgálat) - fenntartásáról gondoskodik. Így óvodai nevelést 19 intézményben,
általános iskolai oktatást, nevelést 12 intézményben, alapfokú művészetoktatást 2
intézményben, középfokú oktatást pedig 14 intézményben biztosít a gyermekek, tanulók
számára.
Nem önkormányzati fenntartásban működő intézmények közül óvodai nevelést további 2,
általános iskolai nevelést, oktatást 5, gimnáziumi oktatást 3, szakképzést 1, kollégiumi ellátást
2 intézmény biztosít.
Önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények
Intézmény neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Aréna Óvoda
Barátság Óvoda
Pipitér Óvoda
Hétszínvirág Óvoda
Szivárvány Óvoda
Losonc Óvoda
Mesevár Óvoda
Játéksziget Óvoda
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
Gazdag Erzsi Óvoda
Maros Óvoda
Vadvirág Óvoda
Margaréta Óvoda
Napsugár Óvoda
Szűrcsapó Óvoda
Mocorgó Óvoda
Benczúr Óvoda
Weöres Sándor Óvoda
Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ (általános iskola, közművelődés)
Bercsényi Miklós Általános Iskola
Derkovits Gyula Általános Iskola
Neumann János Általános Iskola
Paragvári Utcai Általános Iskola
Dési Huber István Általános Iskola
Reguly Antal Általános Iskola
Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Gothard Jenő Általános Iskola
Zrínyi Ilona Általános Iskola

OM
azonosító
036457
036458
036459
036460
036462
036463
036464
036477
036465
036466
036468
036469
036467
036471
036473
036474
036461
036472
036610
036624
036611
036613
036614
036615
036617
036621
036622
036623
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29. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
30. Aranyhíd Nevelési - Oktatási Integrációs Központ, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Szakszolgálat
31. Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium
32. Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium
33. Gépipari, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
34. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
35. Horváth B. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
36. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium
37. Művészeti Szakközépiskola
38. Szent-Györgyi Albert Középiskola
39. Herman O. Kertészeti, Körny.véd., Vadgazd, Szakképző Iskola és Kollégium
40. Hefele Menyhért Építő-és Faipari Szakképző Iskola
41. Nagy Lajos Gimnázium
42. Kanizsai Dorottya Gimnázium
43. Oladi Általános Művelődési Központ
(általános iskola, szakképző iskola, közművelődés)

040137
200437
036744
036737
036736
036756
036742
036741
036734
036731
036757
036749
036728
036729
200897

Nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Kollégium
Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
Szalézi Kollégium
Perint-parti Szó-fogadó Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vasi Bau Fa-és Építőipari Szakképző Iskola
Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2009/2010. tanévtől kezdődően

036733
036626
200973
036732
040727
102677
100798

Az intézményhálózat sokszínűségét jelzi, hogy óvodától a középiskoláig megtalálhatók azok
az új és eredményes nevelési, oktatási irányzatok, módszerek, amelyek biztosítják a
gyermekek, tanulók fejlődését, a szellemi-kulturális ismeretanyag elsajátítását.
A 2008/2009. tanévben a 43 önkormányzati fenntartású nevelési - oktatási intézmény 15 672
gyermeket, tanulót fogad be, akikkel 1450 fő pedagógus foglalkozik. A pedagógiai munkát 441
fő gazdasági, technikai és egyéb dolgozó segíti.
A fenntartói irányításnak, az indítandó csoport és osztályszámok évenkénti kontrolljának, az
intézményekben dolgozók elkötelezett és szakszerű munkájának, valamint a következetes
ellenőrzéseknek köszönhetően intézményeinkben az egyes ágazatokra jellemző
mutatószámok és eredmények az országos átlagnál jobbak.
Az egyes ágazatokra vonatkozó jellemző adatokat, a részletes megállapításokat és az elmúlt
években bekövetkezett változásokat az alábbiakban mutatjuk be.
1.1. Óvodák
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda szolgáltatásai önkéntesen vehetők igénybe, azonban az ötödik életévét betöltő
gyermek köteles napi négyórás óvodai nevelésben részt venni.
1.1.1. Az óvodai szolgáltatás megszervezése
Szombathely Megyei Jogú Város az óvodai nevelés ellátása érdekében 18 önkormányzati
fenntartású óvodát működtet 100 óvodai csoporttal. A 2008. októberében 2534 gyermek járt
az óvodákba, ami átlag 25,34 gyermeklétszámot jelentett csoportonként. Ehhez várható még
nevelési év közben 202 gyermek, akik az óvodai jelentkezéskor előfelvételt nyertek. Nevelési
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év végére a város óvodáiba beírt gyermekek száma 2736 főre nő, ami a 2008/2009. nevelési
évben átlag 27,36 fő/csoportlétszámot jelent.
Az önkormányzati fenntartású óvodák jelenleg az alábbi struktúrában működnek:
Szervezetileg önálló óvodák száma: 18
• 9 csoporttal: Aréna,
• 8 csoporttal: Szűrcsapó,
• 7 csoporttal: Gazdag Erzsi, Hétszínvirág, Szivárvány,
• 6 csoporttal: Barátság, Kőrösi Cs. S. Utcai, Losonc Utcai, Mocorgó, Pipitér,
• 5 csoporttal: Mesevár, Napsugár,
• 4 csoporttal: Benczúr Gy. Utcai, Játéksziget, Margaréta, Maros,
• 3 csoporttal: Vadvirág, Weöres S.,
Törvényi kötelezettségből adódóan önkormányzatunk figyelemmel kíséri és ellátja az óvodai
nevelés igénybevételére kötelezett, ötödik életévüket betöltő gyermekek óvodáztatását.
Évenként meghatározza az óvodák működési körzetét, gondoskodik a gyermekek óvodai
beíratásáról, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felvételéről.
A város által fenntartott óvodák részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működnek, amelyek gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységét a Művelődési Intézmények
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete látja el.
Városunkban a nem helyi önkormányzat által fenntartott intézményeken az elmúlt
években szervezeti átalakításokat hajtottak végre. 2008 szeptember 1-től létrejött a Brenner
János Óvoda, Általános Iskola és Kollégium, amelynek intézményegységeként egy négy
csoportos óvoda működik a régi Szombathelyi Egyházmegyei Óvoda jogutódjaként. A
2008/2009. nevelési évre az óvodába 100 gyermeket vettek fel. 2003. szeptember 1-jétől
kezdte meg működését egy Waldorf óvodai csoport a Perint-parti Szó-Fogadó Waldorf Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. A Benczúr Gyula
Utcai óvodában működő Waldorf csoport 2005. október 1-től került át az alapítvány
fenntartásába. A kezdetben kettő, majd három csoporttal működő intézményegység
2007/2008. nevelési évtől az alapítvány által épített saját óvodaépületben működik a
Középhegyi úton. A 2008-tól 65 gyermek részesül Waldorf pedagógiai óvodai nevelésben.
A 2008/2009. nevelési évben 105 német és 24 horvát nemzetiséghez tartozó gyermek
óvodai nevelése három óvodában, összesen 5 óvodai csoportban biztosított. A Färberkamille
Kindergarten – Pipitér - és a Sonnenstrahl Kindergarten – Napsugár - Óvodában két-két
német nemzetiségű, a Ćuvarnica Ćarobni Dvorac – Mesevár - Óvodában egy horvát
nemzetiségű csoport működik, ahol gyermekek anyanyelvi óvodai nevelésben részesülnek.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, valamint a gyermekek ellátása után igényelhető
normatív támogatás igénybevétele céljából 2008. szeptember 1-től minden óvoda alapító
okiratában szerepel a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésével
kapcsolatos feladat. Ennek keretében – a Nevelési Tanácsadó közreműködésével gondoskodniuk kell a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek óvodai
neveléséről, ugyanis ezek a gyermekek fejlesztő foglalkozásra jogosultak. A fejlesztő
foglalkozások
szakvéleményben
meghatározottak
szerinti
megszervezéséért
az
óvodavezetője felel. A fejlesztő foglalkozásoknak igazodnia kell a gyermek problémáihoz, a
nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározottak szerint. A törvény értelmében a
fejlesztő foglalkozások megtartására minden óvodapedagógus jogosult, akinél az érintett
körbe tartozó gyermek felkészítése folyik.
A 2008. évi statisztikai adatok alapján az óvodákban a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek száma 18 fő. Számuk
nevelési év közben folyamatosan nő. Jelenleg 29 gyermek szorul gyógypedagógiai
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ellátásra. Egészségügyi ill. pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásukban az
óvodák közül az alábbi intézmények vesznek részt:
A testi, érzékszervi, értelmi, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek
ellátásáról integrált óvodai nevelés formájában a Hétszínvirág, a Körösi Csoma Sándor
Utcai, a Szivárvány és a Szűrcsapó Óvoda gondoskodik, az Aranyhíd NOIK
gyógypedagógusainak közreműködésével. Ezen felül a Benczúr és a Napsugár Óvodában
saját szakember (gyógypedagógus, logopédus, terapeuta, gyógypedagógiai asszisztens) is
rendelkezésre áll a gyógypedagógiai ellátás szükség szerinti biztosításához, ezért az
előzőekben leírtakon túl ellátják a Benczúr Gyula Utcai és a Napsugár Óvodában a nyelvi
fejlődési zavar következtében beszédfogyatékos, valamint a Napsugár Óvodában az autista, a
többi fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos integrálható
gyermekeket is.
Az elmúlt év tapasztalatai az mutatják, hogy az ellátásban vannak még hiányosságok, az
együttműködés a különböző intézmények között még nem teljesen zökkenőmentes, de a
szolgáltatás kiszélesítésével, az óvodai szakemberek képzésével és a szakszolgálatok
eredményesebb működtetésével az ellátás színvonala javulhat.
A sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált gyógypedagógiai óvodai nevelését az
Aranyhíd NOIK intézményegységeként működő Micimackó Óvoda látja el. Az intézményben a
fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott négy óvodai csoport működik. 2 csoportban
speciális gyógypedagógiai fejlesztést igénylő gyermekkel, 1 csoportban beszédfogyatékos
gyermekekkel és 1 csoportban konduktív pedagógiai ellátást igénylő gyermekkel foglalkoznak.
Összlétszámuk 2008. októberében 30 fő volt, közülük 17 fő vidéki gyermek. Az óvodával egy
épületben működik háromféle pedagógiai szakszolgálat, amelyek az alapító okiratában
meghatározottak szerint a gyógypedagógiai tanácsadásban, a korai fejlesztésben és
gondozásban, valamint a logopédiai és a konduktív pedagógiai ellátásban vesznek részt.
1.1.2. A gyermeklétszám alakulása az elmúlt hét évben
A 18 óvodáról készített összesítő táblázat alapjául az intézmények októberi statisztikái
szolgálnak.
Nevelési év

Óvodák száma

Csoportok
száma

Gyermeklétszám
(tényleges)

2003/2004.
2004/2005.
2005/2006.
2006/2007.
2007/2008.
2008/2009.

19
19
18
18
18
18

104
104
98
98
98
100

2450
2455
2432
2506
2505
2534

Átlag
gyermeklétszám/
csoport
23,55 fő/csop.
23,61 fő/csop.
24,82 fő/csop.
25,57 fő/csop.
25,56 fő/csop.
25,34 fő/csop.

Az óvodai csoportok átlagos gyermeklétszáma a 2008. évben az országos statisztikai adatok
alapján 23 fő/csoport, ez az adat az önkormányzati óvodák tekintetében – az Aranyhíd NOIK
Micimackó Óvodája nélkül – 25,34 fő/csoport.
Az óvodákban integrált nevelés keretében szakértői és rehabilitációs bizottsági
szakvéleménnyel rendelkező gyermekeket is ellátnak, őket az óvodai csoport létszámának
meghatározásánál kettő gyermekként kell figyelembe venni.
A fenti adatok alapján elmondható, intézményeinkben az óvodai csoportok szervezése a
törvényi előírásoknak megfelelően történik, ennek alapján a 20 fő/csoport átlaglétszám és
a 25 fő/csoport törvényi maximum létszám figyelembe vétele a meghatározó.
Az intézményi kapacitások jobb kihasználása érdekében Önkormányzatunk 2005. évtől 25
főben szabályozta az újonnan induló óvodai csoportok átlaglétszámát. Óvodáinkban a
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csoportszervezés a közgyűlési határozat, és a törvényi max. 25 fő figyelembe vételével
történik.
A szeptembertől indítandó óvodai csoportok számát minden évben évente, a törvényi
előírásoknak megfelelően a Közgyűlés határozza meg. Az elmúlt három évben azonban a
szeptemberben induló óvodai csoportok átlaglétszáma gyakran meghaladta a törvényi
maximumot, ezért az Oktatási Hivatal engedélyével több óvodában 26-28 fős csoportok
szerveződtek. Két óvoda (a Margaréta és a Napsugár) esetében a Közgyűlés engedélyezte,
hogy óvodai csoport indulhasson az önkormányzati minimum, vagyis 25 fő alatt. Mindkét
óvodában a halmozottan hátrányos helyzetű illetve a sajátos nevelési igényű gyermekekkel
való fokozottabb törődés indokolta a döntést.
A 2008. évi októberi statisztikai adatok alapján 205 nem szombathelyi gyermek jár az
óvodákba. (Korosztályonként kb. 30-50 gyermek évente.) Az óvodai korosztály 8,01%-a,
mintegy 8 csoportnyi gyermek. A vidéki gyermek száma az Aréna (9,66%), a Kőrösi (9,59%),
a Losonc (10,30%), a Napsugár (15,38), a Szivárvány (15,2%), a Szürcsapó (10%)
Óvodákban a legmagasabb. Az önkormányzat kötelező feladata a település lakóira
vonatkozik, a nem szombathelyi gyermekekről való gondoskodás nem tartozik a kötelezően
ellátandó feladatok közé. A szülőt megillető szabad óvodaválasztás lehetőségét biztosítva,
jelenleg az óvodák szabad férőhelyének függvényében kerül sor a nem szombathelyi
gyermekek felvételére. Önkormányzatunk több olyan önkormányzattal próbált megállapodást
kötni, akiknek feladatellátási területéről Szombathely óvodáiba járnak a gyermekek, de ez a
próbálkozás törvényi kötelezettség hiányában, szinte eredménytelenül végződött.
Az egy gyerekre jutó önkormányzati támogatás 50-50%-ban történő megosztásához csak két
önkormányzat Salköveskút és Narda Községek Önkormányzati járultak hozzá. Feladatellátási
megállapodás alapján fogja a salköveskúti gyermekeket a Szivárvány Óvoda, valamint a
nardai gyermekeket a Mesevár Óvoda. Ez utóbbi kötelező felvételt biztosít a horvát kisebbségi
óvodai nevelést igénylő nardai gyermekeknek is.
Az önkormányzati óvodák gyermeklétszáma 2005-ben 2432 fő volt, a létszám 2008
októberére 102-vel többre, vagyis 2534 főre nőtt. A gyermeklétszám változása miatt –
közoktatási intézkedési tervhez igazodóan – minden évben áttekintettük az intézmények
működését, és azt a demográfiai mutatókhoz, az ellátandó feladatokhoz, az óvodai
férőhelyekhez a tényleges szülői igényekhez és a változó körülményekhez igazítottuk. Tettük
ezt annak érdekében, hogy érvényt szerezzünk a közoktatási törvény azon előírásainak,
amelynek értelmében az óvodának már 3 éves kortól kötelező felvennie a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekeket.
A jelenleg működtetett intézményhálózat megfelelő az óvodai feladataink ellátására, kielégíti a
szülői igényeket és színvonalas óvodai nevelést biztosít a megyei jogú városban.
Az elmúlt 6 évben önkormányzati fenntartású új óvoda létrehozására nem került sor. 2005-ben
megszűnt a három csoportos Mézeskalács (Hadnagy utcai) Óvoda. Egy óvodai csoport a
Szivárvány Óvodába, egy pedig a Losonc Óvodába került áthelyezésre a gyermekekkel és
alkalmazottakkal együtt. Ugyanebben az évben egy-egy óvodai csoporttal – összesen öttel –
indíthatott kevesebbet a Hétszínvirág, a Kőrösi, a Napsugár, a Pipitér és a Szűrcsapó Óvoda.
Az ezt követő években a gyermeklétszám csökkenésével és növekedésével
párhuzamosan alakult az indítandó óvodai csoportok száma, valamint a
hozzákapcsolódó alkalmazotti létszám. Szülői igények alapján 2007-ben a Szivárvány
óvodában egy csoporttal kevesebbet, a Hétszínvirág Óvodában egy csoporttal többet kellett
indítani, 2008-ban egy-egy csoporttal többet kellett indítani a Mesevár és a Szűrcsapó
Óvodában is. 2009. évben összesen 100 óvodai csoport működik a város 18 óvodájában.
Törvényi kötelezettség, hogy az önkormányzat 2010-re minden óvodáskorú gyermek számára
férőhelyet biztosítson óvodáiban, ezért a Körösi Csoma Sándor Utcai és a Pipitér Óvodában
tartalékolt egy-egy üres csoportszobát, amit szükség esetén be lehet vonni a szolgáltatásba.
Ezzel együtt 2673 gyermek elhelyezésére van mód a város óvodáiban, ami a 102 óvodai
csoport egyidejűleg történő működésével 26,21-es gyermeklétszámot jelenthet óvodai
csoportonként.
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A törvényi változások miatt az óvodában tartózkodás ideje 3 évről átlagosan 3,3 évre nőtt. Az
utóbbi évek óvodáztatási adatai alapján elmondhatjuk, hogy a Szombathelyen az óvodáskorú
népesség közel 100 %-a igénybe veszi az óvodai ellátást.
Az óvodából az iskolába való zavartalan átmenet elősegítése érdekében az óvodák és az
általános iskolák között a szakmai kapcsolatot javult. Együttműködési megállapodásokat
kötöttek egymással a kölcsönös tájékoztatás érdekében. Az intézményvezetői
munkaközösségek vezetői évente közös szakmai megbeszéléseket tartanak, ahol áttekintik az
átmenetet nehezítő kérdéseket, amennyiben szükséges változtatásokat kezdeményeznek.
Az Aranyhid NOIK- Micimackó Óvodáról készített összesítő táblázat alapjául az intézmény
októberi statisztikái szolgálnak.
Nevelési év

Óvodák száma Csoportok száma

2003/2004.
2004/2005.
2005/2006.
2006/2007.
2007/2008.
2008/2009.

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

Gyermek-létszám
tényleges
46
44
37
37
33
30

Átlag
gyermeklétszám/
csoport
11,50 fö/csop.
11,00 fő/csop.
9,25 fő/csop.
9,25 fő/csop.
8,25 fő/csop.
7,50 fő/csop.

Az intézményben szegregált nevelés keretében (a többi gyermekkel együtt nem
foglalkoztathatók) szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel rendelkező
gyermekeket látnak el, őket az óvodai csoport létszámának meghatározásánál kettő, illetve
három gyermekként kell számításba venni.
A fenti adatok is rámutatnak arra, hogy az elmúlt években a törvényi változások, valamint az
integrált óvodai nevelés előtérbe helyezésével folyamatosan csökkent a szegregált
nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek száma. A felszabadult
szakemberekre azonban továbbra is szükség van, mivel az óvodai integrált nevelés
megkívánja a megfelelő végzettségű speciális szakemberek bevonását.
1.1.3. Az óvodák sajátosságai
A gyermekek megtartása érdekében az óvodáink az elmúlt időszakban kialakították sajátos
arculatukat. Az ellátandó alaptevékenység keretében többletet nyújtanak szülőknek,
gyermekeknek, ezzel is megkönnyítve a szülők óvodaválasztását. Az óvodák önálló
honlapokat hoztak létre annak érdekében, hogy a szülők interneten keresztül is információt
kaphassanak a választani kívánt óvodáról. (www.szombathelyiovodak.hu)
Aréna Óvoda:
• néphagyomány ápolása – bázis óvoda
• zeneóvodai foglalkozások
• Madarász-ovi
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
212
222
208
232
238
9
9
9
9
9
19
19
19
18
18
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2

Barátság Óvoda:
• vizuális nevelés– bázis óvoda
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gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
145
148
152
148
152
6
6
6
6
6
13
13
13
12
12
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2

Benczúr Gyula Utcai Óvoda:
• integrált óvodai nevelés keretében ellátja a megkésett beszédfejlődésű
gyermekeket
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
92
98
114
114
114
4
4
4
4
4
11
11
11
10
10
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2

Gazdag Erzsi Óvoda:
• óvodai nevelés mesével, játékkal, bábbal– bázis óvoda
• német nyelvvel való ismerkedés referencia óvodája
• kompetenciai alapú nevelés programjának decentruma
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
176
168
178
175
188
7
7
7
7
7
15
15
15
14
14
7
7
7
7
7
2
2
2
2
2

Hétszínvirág Óvoda:
• vizuális nevelés, néphagyomány-ápolás, bábjáték
• integrált óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos
gyermekeket
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

nevelési

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
160
145
151
172
177
7
6
6
7
7
16
14
13
14
14
7
6
6
7
7
2
2
2
2
2

Játéksziget Óvoda:
• személyiségfejlesztés játékon keresztül– bázis óvoda
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
100
100
100
97
93
4
4
4
4
4
9
9
9
8
8
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2

igényű
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Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda:
• egészséges életmódra nevelés– bázis óvoda
• integrált óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos
gyermekeket
• Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának bázisóvodája
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

nevelési

igényű

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
151
153
157
142
146
7
6
6
6
6
15
14
13
12
12
7
6
6
6
6
2
2
2
2
2

Losonc Utcai Óvoda:
• a külső világ tevékeny megismerése, egészséges életmód megalapozása
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
113
152
157
155
165
5
6
6
6
6
11
13
13
12
12
5
6
6
6
6
2
2
2
2
2

Margaréta Óvoda:
• vizuális nevelés, hagyományok ápolás
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
88
91
91
85
88
4
4
4
4
4
9
9
9
8
8
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2

Maros Óvoda:
• mozgásfejlesztés, környezet tevékeny megismerés
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
98
105
103
109
105
4
4
4
4
4
9
9
9
8
8
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2

Mesevár Óvoda – Ćuvarnica Ćarobni Dvorac:
• mozgásfejlesztés, vizuális nevelés
• horvát kisebbségi óvodai nevelés (1 csoportban)
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

Mocorgó Óvoda:
• testi nevelés

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
100
99
104
111
121
4
4
4
4
5
9
9
9
8
10
4
4
4
4
5
2
2
2
2
2
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•

„Zöld Óvoda” 2006-2009

gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
155
153
171
158
160
6
6
6
6
6
13
13
13
12
12
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2

Napsugár Óvoda – Sonnenstrahl Kindergarten:
• anyanyelvi nevelés,
• anyanyelv-német idegen nyelv – bázis óvoda
• integrált óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos
gyermekeket
• német kisebbségi óvodai nevelés (2 csoportban)
• Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának tagja
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

nevelési

igényű

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
126
109
126
107
104
6
5
5
5
5
15
13
13
12
12
6
5
5
5
5
2
2
2
2
2

Pipitér Óvoda - Färberkamille Kindergarten:
• népi kismesterségek ápolása
• Montessori pedagógia – bázis óvoda
• német kisebbségi óvodai nevelés (2 csoportban)
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
155
160
164
162
155
7
6
6
6
6
15
15
13
12
12
7
6
6
6
6
2
2
2
2
2

Szivárvány Óvoda:
• Epochális nevelés- bázis óvoda
• integrált óvodai nevelés keretében
gyermekeket
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

ellátja

a sajátos

nevelési

igényű

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
167
186
184
176
171
7
8
8
7
7
15
17
17
14
14
7
8
8
7
7
2
2
2
2
2

Szűrcsapó Óvoda:
• környezet - és természetvédelmi nevelés – bázis óvoda
• Eredei óvodai programok
• „Zöld Óvoda” 2006-2009
• integrált óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos
gyermekeket
• angol nyelvvel való ismerkedés referencia óvodája

nevelési

igényű
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•

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének
Országos Oktatóközpontja

gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
198
183
184
195
200
8
7
7
7
8
17
15
15
14
16
8
7
7
7
8
2
2
2
2
2

Vadvirág Óvoda:
• természetközeliség, hagyományőrzés
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
73
70
80
80
75
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
1
1
1
1,5
1,5

Weöres Sándor Óvoda:
• környezet megismerése és védelme
• Eredei óvodai programok
gyermeklétszám
csoportszám
pedagógus
dajka
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
80
90
82
87
82
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
1
1
1
1,5
1,5

Aranyhíd NOIK- Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvoda:
• sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált óvodai nevelése
• pedagógiai szakszolgálat (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás, logopédiai szakszolgálat, konduktív pedagógiai ellátás,)
(Megjegyzés: A Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvoda alkalmazotti létszám adatait az
általános iskolai részben szereplő Aranyhíd NOIK adatai tartalmazzák.)
1.1.4. Az alanyi jogon járó idegen nyelvvel való ismerkedés bevezetése az óvodákban
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007-ben úgy határozott, hogy támogatja az
önkormányzat óvodáiban a szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkező szülők gyermekeinek
az alanyi jogon járó angol, vagy a német nyelvvel való ismerkedés lehetőségét.
A program bevezetésének előkészítésére részletes ütemterv készült, amelyet a Közgyűlés
jóváhagyott.
2007-ben megkezdődött 40 óvodapedagógus két éves angol, illetve 20 óvodapedagógus egy
éves német nyelvi továbbképzése. Ezzel együtt referenciaként elkezdődött a Szűrcsapó
Óvodában a Helen Doron módszer alkalmazásával 80 gyermek angol nyelvvel történő
ismerkedése. A négyéves gyermekeknek alanyi jogon járó szolgáltatást - egy külső –
kisgyermekek idegen nyelvoktatására szakosodott cég igénybevételével lehetett
megvalósítani. A 2008/2009. nevelési évben már 120 gyermek vett részt a játékos angol
nyelvi foglalkozásokon.
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2008-ban óvodapedagógusok és idegen nyelvet tanító szakemberek bevonásával
kidolgozásra került egy, a német nyelvvel történő ismerkedés óvodai bevezetését segítő – két
nevelési évre szóló – tematika, amely a német nyelvet tanuló óvodapedagógusok
közreműködésével került kipróbálásra szintén referenciaként a Gazdag Erzsi Óvodában. Itt a
2008/2009. nevelési évben 40 óvodás vesz részt német nyelvi foglalkozásokon. Az
óvodapedagógusok munkáját a német nemzetiségi óvodai csoportokban dolgozó kollégáik
konzultációval, szakmai segítségnyújtással segítik. A német nyelvi képzésben résztvevők
városi szakmai munkaközösséget hoztak létre, ahol a nyelvi szinten tartás mellett,
módszertani és nyelvi megsegítést is kapnak az óvodapedagógusok az alanyi jogon járó
német nyelvvel való ismerkedés 2009. szeptemberétől történő óvodai bevezetéséhez.
Az angol nyelvi képzésben résztvevő ódapedagógusok négy féléves képzése és módszertani
felkészítése 2009. júniusában befejeződik. A részt vevők a nyelvi képzés mellett - külön
szerződés alapján - a Helen Doron Nyelviskola közreműködésével óvodai csoportokban
hospitálhattak, illetve 5 napos módszertani képzésben vehetnek részt 2009. júniusában.
További két nevelési évre szóló mentorálás és folyamatos módszertani, idegen nyelvi
megsegítés, támogatás mellett az óvodapedagógusok az angol nyelvi foglalkozásokat 2009.
szeptemberétől külső segítséggel, majd 2011-től már önállóan tartják az óvodákban.
Az elmúlt években szerzett szakmai tapasztalatok, valamint az óvodapedagógusok
felkészültsége alapján 2009. szeptemberétől minden óvodában a 4 éves gyermekek
ismeretkörét az idegen nyelvi kompetenciákkal is bővíteni kívánja önkormányzatunk. Az
óvodai idegen nyelvvel történő ismerkedés városi szintű szolgáltatásként történő biztosítása,
valamint összehangolása megkívánja, hogy a jövőben a két referencia óvoda szakmai
műhelyként működjön.
1.1.5. Pedagógiai szakszolgálatok szerepe
Az óvodákban a gyermekek - ha a törvény másképp nem rendelkezik - legfeljebb hét éves
korukig maradhatnak. Nevelési tanácsadós szakvéleményre, szakértői és rehabilitációs
véleményre, illetve szülői kérésre és az óvoda javaslatára a tanköteles korba lépő (6. életévet
betöltött) gyermekek egy része még egy évig óvodában maradhat (az is előfordulhat, hogy 8.
életévéig).
Az óvodapedagógusok munkáját a Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai
Szolgáltató Központjának Nevelési Tanácsadója az önkormányzattal kötött megállapodás
alapján segíti. Mivel a fejlesztő foglalkozásra szoruló gyermekek száma jelentős mértékben
nőtt az elmúlt időszakban. Óvodáinkban a fejlesztő foglalkozásokat többnyire fejlesztő
pedagógus végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok biztosítják. Ezt egészíti ki a
Nevelési Tanácsadó által nyújtott speciális fejlesztés. Szakemberhiány miatt azonban a
Nevelési Tanácsadó sok esetben a „fejlesztő pedagógusra” támaszkodva gondoskodik az
ellátás megszervezéséről.
A jogszabályi előírások szerint óvodában fejlesztő pedagógus foglalkoztatására nincs
lehetőség, ugyanakkor munkájukra nagy szükség lenne az óvodai integrációs felkészítésben,
illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosításában.
A logopédiai ellátásban részesülő gyermekek ellátásában az elmúlt időszakban javuló
tendencia mutatkozott. A szakszolgálatot az Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ
működteti. Városi szinten az elmúlt években növekedett a logopédusok száma, így egyre több
gyermek részesült időben fejlesztésben.
A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek ellátásához 2008-ban gyermekpszichológus
foglalkoztatására került sor az Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központban.
1.1.6. Személyi és tárgyi feltételek
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Az óvodákban összesen 208 óvodapedagógust (ebből 179 fő főállású, 29 fő részmunkaidős),
3 gyógypedagógust (ebből 2 fő főállású, 1 fő részmunkaidős) 100 dajkát, 1 gyógypedagógiai
asszisztenst és 35 fő technikai alkalmazottat (ebből 26 fő főállású, 9 fő részmunkaidős)
foglalkoztatnak. Az óvodapedagógusok közül 70 fő (ebből 53 fő főállású, 17 fő
részmunkaidős) rendelkezik pedagógiai szakvizsgával, amit közülük többen közoktatásvezetői
és
fejlesztő
pedagógusi
szakirányú
továbbképzésen
szereztek.
Számuk
az
óvodapedagógusok 33,65 %-át teszi ki.
Az óvodapedagógusok továbbképzése a helyi nevelési programnak megfelelően megújult.
Tíz óvoda óvodapedagógusai és óvodavezetői vettek részt a kompetencia alapú óvodai
nevelés bevezetésével kapcsolatos továbbképzésen.
Az elmúlt időszakban az intézményvezetői pályázat alapján megbízott óvodavezetők
mindegyike rendelkezett közoktatás vezetői végzettséggel.
Az egymástól való tanulás, az egymás munkájának megismerése, összehasonlítása, a pozitív
mintaadás igénye alapján létrejött intézményközi szakmai munkaközösségek éves
munkaterv alapján eredményesen működnek. Tagjai közel kilenc éve segítik az óvodák
tartalmi munkáját a fejlesztő pedagógia, a gyermekvédelem és az óvodai nevelőmunka
területén. Az óvodai ágazatot érintő új feladatok megoldására és a szakmai munka segítése
érdekében a 2008/2009. nevelési évben kettő új szakmai munkaközösség alakult. Az egyik a
német nyelvvel való ismerkedés óvodai bevezetésére létrehozott német nyelvi
munkaközösség, a másik az óvodai minőségbiztosítási folyamatokat összehangoló és segítő
városi minőségfejlesztési munkaközösség.
A 2008/2009. nevelési évben a 2534 óvodás gyermekből 303 fő volt hátrányos helyzetű (a
beírt gyermekek 11,96 %-a). A hátrányos helyzetű gyermekek közül 144 fő halmozottan
hátrányos helyzetű is (a beírt gyermekek 5,68 %-a). Mindezek alapján a gyermekvédelmi
munkára nagyobb hangsúly helyeződött. Minden óvodában – önkormányzatunk által
finanszírozott – gyermekvédelmi felelős segíti ill. koordinálja a gyermekvédelmi munkát.
Munkájukat segíti az óvodai városi gyermekvédelmi szakmai munkaközösség. Az
óvodáztatási támogatás 2009. január 1-jével történő bevezetésével az óvodavezetők mellett a
gyermekvédelmi felelősökre is többletfeladat vár.
2007-ben önkormányzatunk átvilágította az óvodák működtetését és takarékossági
intézkedések megtételére kényszerült. A törvényi lehetőségekkel élve a 2007/2008. nevelés
évtől az ellátandó alapfeladatok biztosítása mellett több óvodában sor került az
óvodapedagógusok részmunkaidőben történő foglalkoztatására. A zökkenőmentes
működtetés és a napi két óra átfedési idő azonban megköveteli, hogy óvodai csoportonként
legalább 2 óvodapedagógust alkalmazzanak. Ennek megfelelően sor került a közgyűlési
határozat 2009. január 1-jével történő korrigálására. Mivel a közoktatási törvény értelmében,
az óvodákban nem kötelező óvodavezető helyettest alkalmazni, az óvodavezetők munkájának
segítése céljából minden óvodában főállású óvodatitkárt foglalkoztathatnak. Ezt az
intézkedést az egyéb alkalmazotti létszámon belüli átcsoportosítással oldhatták meg az
intézményvezetők.
Városunkban a 18 önkormányzati óvoda szervezetileg és szakmailag is önálló. Mindez a
takarékossági intézkedések meghozatalának és az óvoda ágazat több mint 15 éve történő
eredményes együttműködésének köszönhető.
A 2003. novemberi Közgyűlés 5 nevelési évre ütemezetten hagyta jóvá az intézmények
kötelező, eszköz- és felszerelési jegyzékét. Az előírtaknak megfelelő teljesítés tervezett
időpontja 2008. augusztusában lejárt. Az eszközellátottság biztosítása érdekében az
önkormányzat éveken keresztül pályázott az Oktatási Bizottság támogatásával a Vas Megyei
Közoktatási Közalapítványhoz. Három óvoda udvara került önkormányzatai támogatással
felújításra (Aréna, Gazdag Erzsi, Szűrcsapó). Szintén önkormányzati támogatással került sor
fűtéskorszerűsítésre a Hétszínvirág, a Losonc Óvodában, illetve a villamoshálózat
korszerűsítésére a Napsugár és a Hétszínvirág Óvodában, ablakcserére a Barátság
Óvodában. Képviselői támogatással nyílászáró cserére, hőszigetelésre, homlokzat felújításra,
udvari játékok cseréjére került sor a Kőrösi Cs. S. Utcai, illetve az udvari játékok cseréjére a
Mocorgó, a Benczúr Gy. Utcai, a Mesevár, a Játéksziget Óvodában. A még hiányzó
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legszükségesebb eszközöket címkézett adóból pótolták, korszerűsítették a legtöbb óvodában.
Az óvodák alapítványokat, egyesületeket működtetnek a szülők bevonásával annak
érdekében, hogy a Szja 1%-nak felajánlásával külső forráshoz jussanak, s a befolyt
összegeket az óvodák fejlesztésére fordítsák. Az elmúlt időszakban a Művelődési GAMESZ
karbantartó részlege több óvoda (Hétszínvirág, Maros, Aréna, Pipitér, Gazdag E., Margaréra,
Kőrösi, Barátság, Vadvirág, és Szivárvány Óvodák) vizesblokkját újította fel nagy
igényességgel.
Helyiségek tekintetében vannak elmaradások (pl. tornaszoba, logopédiai foglalkoztató),
amelyek egy részét a megüresedő csoportszobákból, illetve szolgálati lakások belső
átépítésével lehetett kialakítani. Az épületek teljes felújítását, akadálymentesítését három
óvoda esetében (a Mocorgó, a Losonc és a Szűrcsapó) a NYDOP infrastruktúra pályázaton
való részvétellel lehet megvalósítani a 2009. és a 2010. években.
1.1.7. Működési keretek
Az óvodák működését a közoktatási törvény és végrehajtási rendelete szabályozza. A
vonatkozó
jogszabályok
figyelembe
vételével
az
intézmények
elkészítették
alapdokumentumaikat (nevelési program, szervezeti és működési szabályzat,
minőségirányítási program, házirend, esélyegyenlőségi terv,), amelyet a fenntartó jóváhagyott.
Ezek folyamatos felülvizsgálata és módosítása megtörtént, ezért az óvodák működése ezek
alapján törvényes.
Az óvodákban az alapfeladat ellátásának egyik garanciája a közgyűlés által 1999-ben
jóváhagyott, majd 2002-ben felülvizsgált és módosított – a szülők igényeit figyelembe vevő, az
óvodák önálló arculatát tükröző - helyi óvodai nevelési program, amelyek felülvizsgálatára
2004-ben is sor került. 2008-ban az esélyegyenlőségi terv óvodai nevelési programokba
történő beemelésével egyidejűleg megtörtént a programok intézmények általi felülvizsgálata,
és fenntartói jóváhagyása.
Az óvodák – a tanévi szünetekhez igazodó - zárva tartását az igények előzetes felmérése
alapján határozza meg az önkormányzat, egyben gondoskodik ügyeletes óvodák kijelöléséről.
Szabályozásra került az óvodák heti, illetve napi nyitva tartása. A közoktatási törvény
értelmében az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető időkeret minimálisan ötven óra,
melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokhoz szükséges idővel. A heti nyitvatartási időt a Közgyűlés heti 52,5 órában (napi
10,5 órában) határozta meg.
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét a gyermekorvosok az intézményekkel
kötött megállapodások alapján látják el a védőnők bevonásával.
1.2. Általános iskolák
1.2.1. Az általános iskolai nevelés, oktatás megszervezése
Szombathely Megyei Jogú Város területén működő 16 intézményben 6558 általános iskolás
és közel 1000 zeneiskolás gyermek alapfokú nevelése, oktatása folyik. Ebből
Önkormányzatunk 12 általános iskolát (köztük 2 iskola általános művelődési központ, 1 pedig
gyógypedagógiai intézmény intézményegysége), valamint 1 önálló alapfokú művészeti
képzést végző iskolát, a zeneiskolát tartja fenn.
A városban az önkormányzati intézményeken túl 5 intézményben történik alapfokú oktatás. A
nem önkormányzati fenntartású iskolák tanulói létszáma a 2008/2009. tanévben 1444 fő, hat
tanév alatt 14,33 %-kal növekedett.
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A 2008/2009. tanévben az önkormányzati fenntartású általános iskolák 195 normál tantervű
osztályában 4966 diák tanul. Az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Központ 8 általános iskolai
osztályába 92 tanuló, továbbá 37 értelmileg akadályozott, 9 autista és 101 speciális
szakiskolás diák jár. A szervezetileg a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményhez tartozó Ifjúsági Tagozaton 30 tanuló nyert elhelyezést. A
zeneiskola növendékeinek száma 978 fő. Valamennyi általános iskola - együttműködve az
Aranyhíd NOIK-tal - ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat is.
A szülők egyre inkább élnek a szabad iskolaválasztás törvény adta lehetőségével. A
beiskolázási adatokból kitűnik, hogy az elsős tanulók közel fele nem a körzetileg illetékes
általános iskolába iratkozik be. A város környéki iskolák megszűnése miatt is emelkedő
tendenciát mutat a vidéki tanulók száma. Arányuk az utolsó három évben az önkormányzati
iskolákban 12,9 %-ról 15,7 %-ra növekedett. Számuk a 2008/2009. tanévben 779 fő.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ben a Korai Fejlesztő Központ és a
Frim Jakab Általános Iskola összevonásával létrehozta az Aranyhíd Nvelési-Oktatási
Integrációs Központ, Egységes Gógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola és Speciális Szakiskolát. 2007-ben a közoktatási intézményhálózat került átalakításra.
Az általános iskolák tekintetében az alacsony tanulólétszámmal működő Szentkirályi Általános
Iskolát és az Eötvös József Általános Iskolát 2007. július 31. napjával jogutóddal
megszüntette. A Szentkirályi Általános Iskola jogutódja a Dési Huber István Általános Iskola,
az Eötvös József Általános Iskola jogutódja pedig az Oladi ÁMK Simon István Általános
Iskolája lett. Az Eötvös József Általános Iskola épületében az Evangélikus Egyházközség,
mint fenntartó 2007. szeptember 1-jétől a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolát
működteti.
A Simon István Utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképző Iskola és az Oladi
Művelődési Központ összevonásával 2007. szeptember 1-től létrejött az Oladi Általános
Művelődési Központ.
A gyermekek megtartása érdekében intézményeink a szükségleteknek és a keresletnek
megfelelően folyamatosan formálják arculatukat, törekednek arra, hogy az alapképzésen túl
többletet nyújtsanak a tanulóknak. Intézményrendszerünk széles skálán kínál választási
lehetőséget a szülők és a tanulók számára.
A nevelési, oktatási kínálatot színesíti a két tanítási nyelvű oktatás két iskolában, emelt szintű
és emelt óraszámú idegen nyelvoktatás tíz iskolában, emelt matematika, ill. ének-zene egyegy iskolában, emelt óraszámú informatika-oktatás két iskolában, különböző jellegű sporttagozatos osztályok (korcsolya, labdarúgás, vívás, vizilabda) öt iskolában, közoktatási típusú
sportiskolai osztály atlétika, birkózás, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, női torna és röplabda
sportágakban egy iskolában, a művészet többféle területének oktatása (énekiskola,
képzőművészet, néptánc) három iskolában, Montessori, ill. Rogers-program egy-egy
iskolában, iskolaotthonos oktatás öt iskolában, integrációs program hátrányos helyzetű
tanulók számára (IPR program) egy iskolában.
Egyre hangsúlyosabb szerepet kapott az intézmények programjaiban a sajátos nevelési
igényű gyermekek integrált ellátása, továbbá a tehetséggondozás és az
esélyegyenlőség biztosítása (pl.: IPR program, kompetencia alapú oktatás) is.
Városunkban a jogszabályi előírásoknak megfelelően valamennyi tanuló számára biztosított a
napközis ellátás lehetősége. Négy általános iskolában a szülőknek módjukban áll az
iskolaotthonos oktatási formát is igénybe venni. A napközis ill. iskolaotthonos ellátást
átlagban a tanulók közel fele veszi igénybe, az alsó tagozaton a tanulók döntő többsége. A
felsős tanulók számára - tanulmányaik segítése érdekében - a legtöbb iskolában tanulószobai
foglalkozásokat is szerveznek.
A törvény adta lehetőséget kihasználva a Német Kisebbségi Önkormányzat
kezdeményezésére a Reguly Antal Általános Iskolában (Reguly Antal Grundschule) az
1995/1996. tanévtől német nemzetiségi oktatás, nevelés, a Horvát Kisebbségi
Önkormányzat kezdeményezésére a 2003/2004. tanévtől a Váci Mihály Általános Iskola és
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Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (Osnovna škola Mihálya Vácija i ustanovna
osnovnog stupnja za umjetnost) horvát nemzetiségi nevelés, oktatás folyik. A 2008/2009.
tanévben a német nemzetiségi oktatást 214 tanuló, a horvát nemzetiségi oktatást 20 tanuló
veszi igénybe.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a tanulók alapképességeinek felső tagozaton
folytatódó fejlesztésére 2008. szeptember 1-jével minden iskolában bevezetésre került a nem
szakrendszerű oktatás az 5. évfolyamokon, majd folytatódik a következő tanévben a 6.
évfolyamokon is.
Az utóbbi időszakban iskoláinkban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a kompetencia alapú
oktatás, nevelés bevezetése többek között az egész életen át tartó tanulás képességének
fejlesztése érdekében.
Valamennyi általános iskola fontos feladatának tekinti a felzárkóztatás és
tehetséggondozás sokoldalú biztosítását is. Iskoláink változatos pedagógiai módszereket és
színes programokat kínálnak eredményesebb szakmai tevékenységük érdekében. A
tehetséggondozás színterei: az emelt szintű és emelt óraszámú oktatás, csoportbontás,
szakkörök, művészeti csoportok, tanulmányi versenyek.
A felzárkóztatás a napközis, iskolaotthonos foglalkozások keretében, korrepetálásokon,
egyéni felzárkóztató foglalkozások és differenciált képességfejlesztés keretében történik.
A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások tartalma, módszerei, eszközei figyelembe
veszik az iskolák szociokulturális hátterét, a tanulói összetételét.
Minden iskolában megvalósult a mindennapos testmozgás, valamint a mindennapos
testedzés lehetősége. A rendszeres és szakszerű gyógytestnevelést a város a Paragvári
iskolában biztosítja a rászorulóknak.
A város valamennyi általános iskolája számára biztosítja az úszásoktatás lehetőségét az Oladi
ÁMK uszodájában és a Fedett Uszodában.
1.2.2. A tanulólétszám alakulása az elmúlt hat évben
Városunkban az általános iskolába járó tanulók száma - az összlakosság csökkenésével
együtt - évről évre csökkent. Az 2003/2004 (7518 fő) és 2008/2009 (6558 fő) tanévek között a
csökkenés városi mértéke 12,76 % (960 fő), az önkormányzati általános iskolákban 18,24 %
(1141 fő).
A tanulólétszám alakulását követte az osztályok számának csökkenése. A vizsgált időszakban
az osztályok száma a létszámcsökkenésnél nagyobb mértékben 23,16 %-kal (63 osztállyal)
csökkent. Tekintettel arra, hogy a tanulólétszám csökkenését az osztályok számának nagyobb
arányú változása követte, az átlagos osztálylétszám 1,7-del növekedett. Az átlagos
osztálylétszám növekedésének további oka, hogy fokozatosan megszűntek az ún.
„kislétszámú osztályok”, a 2007/2008. tanévtől megszűnt a Szentkirályi és az Eötvös iskola is,
amelyekben az osztályonkénti létszám az átlagosnál alacsonyabb volt.
Itt említjük meg, hogy az osztályok szervezésénél a sajátos nevelési igényű tanulókat a
szakvéleménynek megfelelően két vagy három főként, a beilleszkedési, magatartási, tanulási
nehézséggel rendelkező tanulókat két főként kell figyelembe venni. Az így számított ún.
statisztikai létszámokkal az átlaglétszám a táblázatban szereplőnél magasabb. (A statisztikai
létszámok a 2005/2006. tanévtől állnak rendelkezésre.)

Az önkormányzati fenntartású általános iskolák adatai:
Tanév

Normál
tantervű

Osztályok
száma

Tanulólétszám

Tanuló/
osztály

Tanulólétszám

Tanuló/
osztály
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általános
iskolák
száma
2003/2004.
13
256
2004/2005.
13
248
2005/2006.
13
241
2006/2007.
13
230
2007/2008.
11
202
2008/2009.
11
195
(Az Ifjúsági Tagozat adatait nem tartalmazza.)

(tényleges)

(statisztikai) (statisztikai)

6086
5866
5692
5497
5098
4966

23,77
23,65
23,62
23,90
25,24
25,47

5993
5791
5356
5307

24,87
25,18
26,51
27,22

Az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ adatai:
Tanuló
létszám
összesen
203
216
218
226
231
239

Tanév
2003/2004.
2004/2005.
2005/2006.
2006/2007.
2007/2008.
2008/2009.

Ált. isk.
tanulók
száma
169
155
127
119
105
92

Ált. isk.
osztályok
száma
13
12
11
10
9
8

Autista
gyermekek
száma
4
6
6
9
11
9

Középsúlyos
értelmi fogy.
gyerm. száma
13
18
20
24
33
37

Speciális
szakiskola
17
37
54
78
82
101

Az Aranyhíd NOIK valamennyi tanulója sajátos nevelési igényű, ezért az osztályok
szervezésénél a közoktatási törvény szerint két vagy három főnek kell számításba venni őket.
Ez indokolja az alacsonyabb osztálylétszámokat.
Városunkban biztosított a tanköteles korú, más oktatási intézménybe beilleszkedni nem tudó,
vagy az általános iskolában „túlkorossá vált” tanulók nappali rendszerű, valamint az általános
iskolát a megfelelő időben elvégezni nem tudó, ifjúsági korú fiatalok oktatása a Váci Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül, az ún. Ifjúsági
Tagozaton. Az Ifjúsági Tagozaton 6-7-8. évfolyamon működik egy-egy tanulócsoport, a
2008/2009. tanévben összesen 30 – nagyrészt hátrányos helyzetű, nehéz sorsú - tanuló
számára három pedagógus oktató-nevelő munkája mellett.
Az Ifjúsági Tagozat adatai:
Tanév

Osztályok
száma

Tanulók
száma

Ebből
tanköteles

Tanuló/osztály

2003/2004.
2004/2005.
2005/2006.
2006/2007.
2007/2008.
2008/2009.

3
3
3
3
3
3

59
48
47
39
42
30

30
22
23
17
23
29

19,67
16
15,67
13
14
10

Az Ifjúsági Tagozat tanulói létszáma az utóbbi évben jelentős mértékben csökkent. Ennek oka
a tankötelezettség kitolódása 16-ról 18 évre, valamint a Hefele Szakképző Iskolában a
reintegrációs osztály beindítása. Ebben osztályban szakképzésben vehetnek részt olyan
fiatalok, akik a 16. életévüket betöltötték, de nem végezték el az általános iskolát.
Az Ifjúsági Tagozat elhelyezése - többszöri költözés után - 2004. decemberétől a VASÉP Dtelepének Lovas utcai épületében megoldódott.

A Bartók Béla Zeneiskola adatai:
Nevelési év

Tanulólétszám

Összlétszámból vidéki
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2003/2004.
2004/2005.
2005/2006.
2006/2007.
2007/2008.
2008/2009.

1088
1076
1021
998
999
978

59
291
279
278
305
275

Az elmúlt hat év során a Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek száma is csökkent, de az
általános iskolás korú gyermeklétszám csökkenésénél kisebb arányban.
A vidéki tanulók aránya - a telephelyekre is tekintettel - meghaladja a 27 %-ot.
Országos átlagban a 2007/2008. tanévben az egy osztályra jutó tanulók száma 20,26 fő/
osztály, ez az adat városunkban az önkormányzati iskolák tekintetében - az Aranyhíd NOIK és
az Ifjúsági Tagozat nélkül - a 2008/2009. tanévben 25,47, ami megközelíti a közoktatási
törvényben rögzített osztályonkénti maximális létszámot
Az átlaglétszámok alakulását nagymértékben befolyásolták a Reguly, a Szentkirályi, az
Eötvös iskolákban megszűnt, illetve a Gothard iskolában kifutóban levő kis létszámú osztályok
adatai. A 2008/2009. tanévben már csak egy ún. dyslexiás osztály működik a Gothard
iskolában 4. évfolyamon 13 fővel.
Az alsó tagozat átlagos osztálylétszáma 25,00, a felső tagozaté 26,03. A speciálisan az 1-4.
évfolyamokon működött ún. „kislétszámú” osztályok tanulói az 5. évfolyamtól
visszaintegrálásra kerültek a normál osztályokba. A felső tagozatos osztályok átlaglétszámát
növeli az is, hogy a rendszerbe új tanulók is bekerültek költözés következtében, illetve a
környező településekről feladatellátási megállapodások vagy a szülő döntése alapján.
Az osztálylétszámok a törvényi előírásokkal összhangban vannak: az alsó tagozaton a
törvényi átlaglétszám 21 fő, a maximális 26 fő, míg a felső tagozaton 23, ill. 30 fő. A
Közgyűlés 2000. szeptemberétől 24 főben határozta meg az induló első osztályok minimális
létszámát.
A közoktatási törvény előírásának megfelelően a törvényi maximális létszámnál magasabb
statisztikai létszámú osztályok indításához évente az Oktatási Hivatal engedélyét kell kérni. Az
utóbbi években folyamatosan emelkedik az ilyen engedéllyel induló osztályok száma. Ezzel a
tendenciával egyidejűleg az utóbbi két évben már nem indult olyan első osztály, amelynek
indítása a Közgyűlés engedélyét igényelte volna amiatt, hogy a – statisztikai – létszáma nem
érte el a Közgyűlés által korábban meghatározott minimálisat.
A beiskolázási körzetekről és az indítható első osztályok számáról minden évben a Közgyűlés
dönt.
Az elmúlt hat évben az elsős tanulók száma 600 körül állandósult. 2003-hoz képest 2008-ban
15,9 %-os csökkenés tapasztalható azzal együtt, hogy az utóbbi öt évben az iskolát kezdők
száma lényegesen nem változott. Ez az adat azért is figyelemre méltó, mert az önkormányzati
általános iskolák száma 2007-ben kettővel csökkent. Iskolánként, városrészenként jelentős
különbségek mutatkoznak az iskolát kezdő tanulók számát illetően. Megfigyelhető, hogy a
hatodik életévét betöltő gyermekek közül a tavasszal születettek többsége – a törvény adta
lehetőséget kihasználva - a szülő és az óvoda egyetértésével még egy évig óvodai
nevelésben vesz részt. A 2008/2009. tanévben az óvodában visszamaradó tanköteles korú
gyermekek aránya 23,3 %. Tekintettel arra, hogy ez az arány az utóbbi években közel azonos,
ezeknek a gyermekeknek a száma az iskolakezdéskor kiegyenlítődik.
Az iskolánkénti tanulólétszámok alakulása intézményenként jelentős eltéréseket mutat. Az
2003/2004. évhez viszonyítva 10% feletti mértékben csökkent a Dési (31,7 %), a Neumann
(28 %), az OÁMK Simon (20,5 %), a Bercsényi (18,6 %), a Derkovits (16,4 %), valamint a Váci
(14,2%) általános iskolák tanulólétszáma. Ugyanakkor emelkedett a Nyitra Utcai ÁMK
Általános Iskolája (8,3 %) és a Zrínyi Ilona Általános Iskola (6 %) tanulói létszáma.
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A tanulói létszámok alakulása intézményenként különböző okokra vezethető vissza. Alapvető
a körzetben lakó lakosság életkorának változása, új lakóterületek felépülése, az iskola
elhelyezkedése, megközelíthetősége, a tömegközlekedés stb. Meghatározó tényező az
iskolaválasztás szempontjából az iskola tradíciója, programjai, speciális képzési irányai.
A vizsgált időszakban az osztályok számának intézményenkénti változása is követte a
tanulólétszám alakulását.
A vidéki tanulók száma intézményenként jelentős eltérést mutat, arányuk kiemelkedően
magas – közel 22 % - a Paragvári, a Neumann és a Nyitra iskolában. Ennek oka az iskolák
megközelíthetősége, valamint speciális programjaik.
Szombathely Megyei Jogú Város feladatellátási megállapodás alapján biztosítja az általános
iskolai nevelést, oktatást több, a Szombathelyi Kistérségben levő település tanulói számára.
Ezen megállapodásokban nevesítésre kerültek a kötelező felvételt biztosító intézmények: így
Bucsu és Sé tanulói esetében a Derkovits Gyula, Kisunyom, Nárai és Sorkikápolna esetében
a Dési Huber István, Pornóapáti esetében a Reguly Antal, Salköveskút és Söpte esetében a
Bercsényi Miklós Általános Iskola, Vassurány esetében pedig a Neumann János Általános
Iskola.
A napközis létszámokat vizsgálva megállapítható, hogy az adott időszakban az általános
iskolákban a napközit igénybe vevő tanulók száma 11,8 %-kal (347 fő), ezen belül az
iskolaotthonos tanulók száma kisebb mértékben 7,5 %-kal (49 fő) csökkent, ugyanakkor az
iskolaotthonos formát igénybevevők aránya a napközis létszámon belül 1,1 %-kal
növekedetett. A tanulólétszám változását követte a csoportok számának megfelelő változása.
Míg a napközis csoportok átlaglétszáma 0,4-del, addig az iskolaotthonos csoportok
átlaglétszáma 0,7 fővel növekedett, ami leginkább annak tudható be, hogy az ún.
„kislétszámú” iskolaotthonos osztályok a vizsgált időszak alatt megszűntek. Összességében a
csoportok átlaglétszámának 0,5 %-os növekedése tapasztalható.
Önkormányzatunk minden nyáron biztosítja az általános iskolás tanulók számára a
napközbeni ellátást a napközis tábor megszervezésével, amely az utóbbi években az
Aranyhíd NOIK területén, a Savaria Egyetemi Központ hallhatóinak közreműködésével
történik.
1.2.3. Az általános iskoláink sajátosságai
Bercsényi Miklós Általános Iskola:
• testnevelés oktatása emelt óraszámban
• emelt szintű német és angol nyelvoktatás
• informatika oktatása emelt óraszámban
• iskolaotthonos oktatási forma 1-4 évfolyamon
• ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók integrált nevelése-oktatása (országos
bázisiskola)
• a beszédfogyatékosság, illetve a nyelvi fejlődési zavar következtében sajátos
nevelési igényű tanulók integrált ellátása
• ép értelmű érzékszervi fogyatékos – látás – és hallássérült – tanulók integrált
ellátása
• ökoiskola

tanulólétszám
osztályszám

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
521
478
470
491
465
22
21
20
20
19

23

iskolaotthonos csoport
6
7
6
9
9
napközis csoport
4
3
4
3
3
pedagógus *
47
47
46
50
51
egyéb alkalmazott
11
11
11
11
10
*A pedagóguslétszám tartalmazza a gyógypedagógiai asszisztensek létszámát is.

Derkovits Gyula Általános Iskola:
• testnevelés oktatása emelt óraszámban
• emelt szintű német nyelvoktatás
• a beszédfogyatékosság, illetve a nyelvi fejlődési zavar következtében sajátos
nevelési igényű tanulók integrált ellátása
• ép értelmű érzékszervi fogyatékos – látás – és hallássérült – tanulók integrált
ellátása
tanulólétszám
osztályszám
napközis csoport
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
481
457
452
431
423
21
19
18
17
17
9
9
9
9
9
46
41
40
38
39
9
9
9
9
8

Dési Huber István Általános Iskola:
• képességkibontakoztató és integrációs felkészítés hátrányos helyzetű tanulók
számára
• emelt szintű német nyelvoktatás
• a beszédfogyatékosság, illetve a nyelvi fejlődési zavar következtében sajátos
nevelési igényű tanulók integrált ellátása
• iskolaotthonos oktatási forma 1-4. évfolyamon
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
tanulólétszám
485
455
401
379
359
osztályszám
22
21
18
17
16
iskolaotthonos csoport
2
1
2
5
5
napközis csoport
6
7
6
3
3
pedagógus
43
42
39
35
34
egyéb alkalmazott
10
10
10
10
9

Gothard Jenő Általános Iskola:
• emelt szintű német nyelvoktatás
• emelt szintű matematikaoktatás
• a beszédfogyatékosság, illetve a nyelvi fejlődési zavar következtében sajátos
nevelési igényű tanulók integrált ellátása
• ép értelmű érzékszervi fogyatékos – látás – és hallássérült – tanulók integrált
ellátása
• néptáncos képzés
• vízilabda utánpótlás nevelés
• logopédiai (dyslexia - prevenciós) program 1-4. évfolyamon kifutó jelleggel
tanulólétszám
osztályszám
iskolaotthonos csoport
napközis csoport
pedagógus

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
499
499
474
459
493
20
20
19
18
19
2
2
1
0
0
8
8
8
8
9
42
42
41
42
42
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egyéb alkalmazott

10

9

9

9

9

Neumann János Általános Iskola:
• emelt szintű angol nyelvoktatás
• ökoiskola
tanulólétszám
osztályszám
napközis csoport
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
662
635
581
525
506
27
25
23
21
20
12
11
11
9
9
52
48
47
41
40
13
13
13
13
13

Nyitra Utcai ÁMK Általános Iskolája (Nyitra Street Cultural Centre and Elementary
School)
• angol - magyar két tanítási nyelvű oktatás
• emelt szintű német nyelvoktatás kifutó jelleggel
• ép értelmű érzékszervi fogyatékos – hallássérült – tanulók integrált ellátása
tanulólétszám
osztályszám
napközis csoport
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
160
152
163
170
182
8
8
8
8
8
3
3
4
4
5
18
18
18
17
18
10
9
9
9
8

Paragvári utcai Általános Iskola
• emelt szintű német és angol nyelv oktatás
• emelt óraszámú ének-zene oktatás
tanulólétszám
osztályszám
napközis csoport
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
813
793
760
783
741
32
32
32
32
32
14
14
14
15
15
69
65
65
65
66
18
18
18
18
17

Reguly Antal Általános Iskola (Reguly Antal Grundschule)
• német nemzetiségi nyelv emelt szintű oktatása
tanulólétszám
osztályszám
iskolaotthonos csoport
napközis csoport
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
274
284
277
278
271
13
14
13
12
10
2
2
1
0
0
4
4
5
4
5
30
30
31
29
27
8
8
8
8
8

OÁMK Simon István utcai Általános Iskolája
• angol - magyar két tanítási nyelvű oktatás
• emelt szintű angol nyelv oktatás
• informatika oktatása emelt óraszámban
• (gör)korcsolya oktatása a testnevelés tantárgy keretei között
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•
•
•

a beszédfogyatékosság, illetve a nyelvi fejlődési zavar következtében sajátos
nevelési igényű tanulók integrált ellátása
ép értelmű érzékszervi fogyatékos –hallássérült – tanulók integrált ellátása
ökoiskola

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
tanulólétszám
457
429
411
390
387
osztályszám
19
17
16
15
15
napközis csoport
9
8
7
7
8
pedagógus
41
38
36
OÁMK*
OÁMK*
egyéb alkalmazott
11
11
11
OÁMK*
OÁMK*
* Az alkalmazotti létszámok az Oladi ÁMK (középiskolák) adatai között szerepelnek.

Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(Osnovna škola Mihálya Vácija i ustanovna osnovnog stupnja za umjetnost)
• Montessori-program
• énekiskolai képzés
• képzőművészeti irányultságú alapfokú művészetoktatás
• labdarúgó irányultságú testnevelés (Illés Akadémia előkészítő csoportjai)
• emelt óraszámú angol és német nyelvoktatás
• iskolaotthonos oktatási forma az 1-4. évfolyamon
• horvát nemzetiségi oktatás
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
tanulólétszám*
511
511
520
507
457
osztályszám*
20
20
19
18
18
iskolaotthonos csoport
9
9
8
8
8
napközis csoport
2
2
3
3
2
pedagógus
50
50
47
46
46
egyéb alkalmazott
10
10
10
10
9
* Az Ifjúsági Tagozat adatai nélkül.

Zrínyi Ilona Általános Iskola
• Rogers-program az 1-4. évfolyamon iskolaotthonos keretek között
• közoktatási típusú sportiskolai osztály atlétika, birkózás, kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, női torna és röplabda sportágakban
• ökoiskola
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
tanulólétszám
657
666
670
685
682
osztályszám
24
24
24
24
24
iskolaotthonos csoport
4
4
4
4
4
napközis csoport
9
9
9
9
9
pedagógus
50
50
50
48
48
egyéb alkalmazott
14
14
14
14
14

Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ
• tanulásban, illetve értelmileg akadályozott tanulók ellátása
• fejlesztő iskolai oktatás súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók számára
• autista csoport működtetése
• a beszédhibás tanulók részére logopédiai foglalkozások szervezése
• előkészítő szakiskolai képzés 9.és 10. évfolyamon
• speciális szakiskolai képzés 11-13. évfolyamon
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2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
tanulólétszám
277
218
226
231
239
osztályszám
18
19
20
21
22
napközis csoport
pedagógus*
67
71
78
84
87
egyéb alkalmazott*
14
14
14
14
14
A Micimackó Óvoda és a pedagógiai szakszolgálat alkalmazotti létszámával együtt, a
pedagóguslétszám tartalmazza a gyógypedagógiai asszisztensek, gyógypedagógusok,
logopédusok, gyógytornászok létszámát is.

Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
•
hangszeres zenei oktatás 8 tanszakon szolfézs és 21 féle hangszer
tanulásának lehetősége B tagozatos szinten is
tanulólétszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
1076
1021
998
999
978
49
50
50
49
48
13
13
13
13
13

Az általános iskolák jó színvonalú oktató-nevelő munkáját tükrözik
kompetenciamérésen elért iskolánlénti és városi összesített eredmények.

az

országos

Néhány adat az elmúlt három év kompetenciamérés eredményeiből:
Az elmúlt három év nyolcadik osztályos tanulóinak matematikai eredményei
Nyolcadik osztályos matematika eredmények
2006
2007
Szombathelyi átlag
514
520
Országos átlag
494
490
Megyei jogú városok átlaga
520
513
Az elmúlt három év nyolcadik osztályos tanulóinak szövegértési eredményei:
Nyolcadik osztályos szövegértési eredmények
2006
2007
Szombathelyi átlag
523
523
Országos átlag
497
497
Megyei jogú városok átlaga
522
522

2008
508
497
511

2008
517
506
520

1.2.4. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése és a pedagógiai
szakszolgálatok szerepe
Városunk kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására.
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem ellátható sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók - szegregált – nevelését, oktatását Aranyhíd Nevelési, Oktatási Integrációs
Központ látja el a korai fejlesztéstől a szakképzésig. Ezzel biztosítva a tankötelezettség
teljesítését, a társadalomba történő beilleszkedésre felkészülést a tanulásban akadályozott, és
az értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók számára is.
A tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók fogyatékosságuknak megfelelő
habilitációs és rehabilitációs célú fejlesztésben, gondozásban vesznek részt. Az intézményben
nemcsak szombathelyi, hanem szakvélemény alapján Vas megye más településén élő, a
bejárást vállalni tudó tanulókkal is foglalkoznak.
Az intézmény tevékenységi köre az eltelt időszakban jelentősen átalakult és kibővült. A
jogelőd Frim Jakab Általános Iskola alapfeladata elsősorban a tanulásban akadályozott és az
értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai nevelésének, oktatásának biztosítása volt. A
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2003/2004. tanévtől jelentős fejlesztések történtek az iskola életében. Újraindult az autista
csoport, majd szülői kezdeményezésre először az előkészítő szakiskolai képzés, illetve
felmenő rendszerben a speciális szakiskolai képzés is bevezetésre került. A 2008/2009.
tanévre már kilencediktől tizenharmadik évfolyamig kiépült a speciális szakiskolai képzés a
normál tantervű szakiskolai képzésben részt venni nem tudó tanköteles korú fiatalok számára.
Ezzel a tankötelezettség teljesítésén túl a szakmaszerzés lehetőségének biztosításával segíti
a társadalamba való beilleszkedésüket.
A jogszabályok változása következtében 2006-tól az intézmény a fejlesztő iskolai oktatást is
vállalja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek számára.
Az intézmény feladatainak egy része már túlmutat a város ez irányú kötelező feladatellátásán.
Az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ tanulólétszáma a vizsgált hat év alatt 203ról 239-re nőtt. Ezzel együtt évről évre emelkedik az iskola más önkormányzathoz tartozó
tanulóinak száma. A tapasztalatok szerint a súlyosabb problémákkal rendelkező, speciálisabb
ellátást igénylő tanulók között nagyobb a vidéki gyermekek, tanulók aránya.
Az utóbbi években csak egy első osztályt indítanak, azokat is alacsony osztálylétszámmal.
Ennek oka az, hogy sokkal szigorúbbak a sajátos nevelési igényűvé, ezen belül a tanulásban
akadályozottá nyilvánítás feltételei. Több esetben előfordul, hogy a tanulók normál általános
iskolában integráltan kezdik meg tanulmányaikat, azonban tanulási nehézségeik miatt a
szakértői vélemények a szegregált gyógypedagógiai nevelést javasolják. Így nem első, hanem
magasabb évfolyamon kerülnek az Aranyhíd NOIK-ba.
Az utóbbi évek oktatáspolitikai szándékának megfelelően a szegregált ellátásban részt vevő
tanulók száma drasztikusan lecsökkent. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az Aranyhíd NOIKban a jelenlegi 9. évfolyamon 37 tanuló, míg az első 4 évfolyamon osztályonként mindössze
7-8 gyermek – összesen 31 gyermek - tanul. Ugyanakkor a súlyosabb fogyatékkal élő tanulók
száma az intézményben nőtt. (Néhány éve 2 fejlesztő csoportban 11-13 középsúlyos értelmi
fogyatékos gyermekkel foglalkoztak, jelenleg ez a létszám 4 csoportban 30. Továbbá 9 autista
gyermekkel is foglalkoznak az intézményben.)
Hosszabb távon az intézmény tanulói létszáma, osztályszáma várhatóan csökkenni fog, így a
jól felkészült gyógypedagógusok a jelenleginél nagyobb mértékben tudnak részt vállalni az
integrált sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációjában.
Valamennyi általános iskolánk vállalta a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátását. Ez az iskolák
alapító okiratában is rögzítésre került.
A Bercsényi Miklós Általános Iskola nagy feladatot vállalt azzal, hogy nyertes Európai
Uniós pályázat kapcsán az épületének teljes akadálymentesítését követően a 2005/2006.
tanévtől ellátja ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók nevelését, oktatását. Az iskola szakmai
alkalmazottainak száma gyógypedagógiai asszisztensekkel bővült. Tekintettel arra, hogy a
mozgáskorlátozottsághoz gyakran egyéb fogyatékosság is kapcsolódik - az iskola vállalta
hallás-, és látássérült, továbbá beszédfogyatékos tanulók integrált ellátását is.
A Dési és a Gothard Iskola vállalta a beszédfogyatékos tanulók integrált oktatását, a
Derkovits, az Oladi ÁMK Simon és a Nyitra U. ÁMK pedig hallássérült tanulók integrált
ellátását a náluk jogviszonnyal rendelkező ilyen fogyatékkal élő tanulók általános iskolai
tanulmányainak idejére.
A jogszabályi változások, a szülői szándék, a szakvéleményes gyermekek számának
csökkenése az utóbbi években arra vezetett, hogy a részben szegregáltan az 1-4.
évfolyamokon működő ún. logopédiai (dyslexiás) osztályok kifutó jelleggel megszűnnek, illetve
megszűntek a Gothard Jenő és a Reguly Antal Általános Iskolában. Ezek az iskolák nagy
feladatot oldottak meg azzal, hogy kis létszámú csoportokban, több egyéni foglalkozás
biztosításával 4. osztály végére felzárkóztatták, és így a normál osztályokba integrálhatóvá
fejlesztették a komoly logopédiai, ill. dyslexia gondokkal küzdő gyermekeket.
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Megszűntek a Nyitra U. ÁMK-ban osztályon belüli csoportok keretében működő ún. FIMOTAcsoportok is az iskola profil-váltása miatt.
Az Eötvös Iskola megszűnésével megszűntek a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók számára létrehozott ún. „kislétszámú” osztályok.
A korábban sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó speciális osztályok létszámának
csökkenését, majd az osztályok megszűnését követően - a szülők iskolaválasztási
szándékának megfelelően – valamennyi általános iskolának egyre nagyobb létszámú sajátos
nevelési igényű tanuló ellátásáról kell gondoskodnia.
Önkormányzatunk valamennyi tanuló számára biztosítja a jogszabályban meghatározott
számú rehabilitációs, illetve fejlesztő órát, az iskola törvényi - 100 %-os - órakeretén felül.
Mivel gyógypedagógus végzettségű pedagógus csak néhány általános iskolában van, a
rehabilitációs foglalkozások terén nagy szerepet vállalnak az Aranyhíd NOIK szakemberei.
Rehabilitációs foglalkozásokat látnak el, illetve rendszeres konzultációval, szakmai
szupervízióval, a tanulók egyéni fejlesztési tervének ellenőrzésével segítik az iskolák fejlesztő
pedagógusait munkájukban.
A rászoruló tanulók minden általános iskolában részesülhetnek logopédiai ellátásban.
Intézményeink számára a logopédiai szakszolgálatot a megszüntetett Vas Megyei Pedagógiai
Intézet helyett az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Szakszolgálata biztosítja.
A 2007/2008. tanévtől kezdődően - az Aranyhíd NOIK állományába tartozó - 6 fő helyett 9 fő
logopédus látja el a város óvodásainak és általános iskolásainak logopédiai szűrését, illetve
gondozását. Így a logopédiai ellátás terén jelentős javulás történt az elmúlt időszakban.
Az egyre gyakrabban felmerülő pszichológiai problémákat segítenek megoldani az Aranyhíd
NOIK alkalmazottjaként tevékenykedő gyermekpszichológusok is.
A sajátos nevelési igényűvé nyilvánítás szigorodása, az oktatásirányítás szándéka, az EU-s
elvárásoknak való megfelelés következtésben az SNI-s tanulók száma az elmúlt években
kismértékben csökkent (városi szinten az általános iskolás tanulók mintegy 3,7 %-a sajátos
nevelési igényű). Ugyanakkor megnőtt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók száma. A tanulók számára előírt egyéni fejlesztést, felzárkóztatást az iskolák
csak a törvényi órakereten belül tudják biztosítani, ami több iskolában okoz nehézséget,
tekintettel arra, hogy a csoportbontások, emelt szintű, emelt óraszámú programok, szakkörök,
sportkörök mellett kevés óra marad az egyéni foglalkozásokra. Némiképp javít a helyzeten a
2008. nyarán a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel rendelkező tanulók
fejlesztésének biztosítására kiírt pályázat, amelyen valamennyi iskolánk sikerrel pályázott.
Szükség esetén biztosítjuk a szakvélemény alapján közösségbe beilleszkedni nem tudó
magántanuló egyéni felkészítését is.
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
rendelkező tanulók integrált nevelése, oktatása számos problémát, új kihívásokat jelent az
iskolák, a pedagógusok számára. Az oktatási rendszernek az esélyegyenlőséget valamennyi
tanuló számára biztosítani kell. Figyelemmel kell lenni arra, hogy ne sérüljön a minőségi
oktatáshoz való joga a tehetséges tanulóknak sem, ugyanakkor a különleges gondozást
igénylő tanulók se legyenek hátrányban, ők is kapják meg a fejlődésükhöz szükséges
feltételeket.
Az orvosi javaslatra gyógytestnevelésre utalt tanulók számára a Paragvári Utcai Általános
Iskolában szervezzük meg a foglalkozásokat. A tanulók számára lehetőség nyílik a Fedett
Uszoda igénybevételére is.
1.2.5. Alapfokú művészetoktatás-nevelés
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A 2009-ben fennállásának 100. évfordulóját ünneplő nagy hagyományokkal rendelkező
Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben magas színvonalú
hangszeres és elméleti zeneoktatás folyik. Az alapfokú zeneoktatásban a szombathelyi
zeneiskola regionális központ szerepet tölt be.
Az intézmény kínálta lehetőséget évről évre több tanuló veszi igénybe. A 2008/2009. tanévben
75 zenepedagógus 978 növendéket (közülük 275 vidékit) tanít a hangszeres zene rejtelmeire
az iskolaépület maximális kihasználtsága mellett. A 2008/2009. tanévben az intézményben 8
tanszakon történik a hat és huszonkét év közötti korosztály alapfokú zenei nevelése-oktatása.
Emellett kihelyezett képzés folyik Szombathelyen a Bolyai János Gyakorló Általános iskola és
Gimnáziumban, a Brenner János Általános Iskolában, a Gothard Jenő Általános iskolában, a
Neumann János Általános Iskolában, a Paragvári Utcai Általános Iskolában, a Reguly Antal
Általános Iskolában, a Váci Mihály Általános Iskolában, valamint Felsőcsatáron,
Gencsapátiban, Vasszécsenyben és Vépen.
Az elmúlt hat év alatt a tanulói létszám 10,1 %-os csökkenése tapasztalható, amely enyhített
az előző évek zsúfoltságán.
A Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a már
hagyományos, és a tanulók körében népszerű és évről évre eredményes képzőművészeti
oktatás, nevelés területén színesíti a képzési palettát városunkban. A tanulók grafika,
festészet, szobrászat, kézműves tanszakok közül választhatnak. Mintegy 200 tanuló vesz
részt az alapfokú művészetoktatásban. A már hagyományos Énekiskola mellett
csoportkeretben speciális ének-zenei és hangszeres zenei oktatás is folyik.
Az alapfokú művészetoktatási intézmények központi költségvetési finanszírozása 2007.
szeptember 1-jétől átalakult. A normatív költségvetési hozzájárulás 100 %-os
igénybevételének feltétele az, hogy a fenntartó a közoktatás minőségbiztosításáról és
minőségfejlesztéséről szóló rendeletben meghatározott minősítési eljárást kezdeményezze.
A minősítési eljárás során a Bartók Béla Zeneiskola és a Váci Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási
intézmény” minősítést kapott, így a 100 %-os normatíva igénybevételére továbbra is jogosult.
Alapítványi keretek között társastánc és néptánc tanulására is lehetőség van iskoláinkban.
1.2.6. Az idegen nyelvvel való ismerkedés, illetve tanulás bevezetése az általános
iskolákban
Általános iskoláinkban az idegen nyelvek – német vagy angol – oktatásának helyzete
változatos képet mutat. Iskoláink többségében már első osztálytól van lehetőség az idegen
nyelvvel való ismerkedésre, azonban többnyire csak szakköri, esetleg tanfolyami formában,
heti 0,5-1 órában szülői igény alapján. Harmadik osztályban - elsősorban az emelt szintű
oktatás előkészítéseként - már heti 2, negyedik osztályban általában heti 3-4 órában
foglalkoznak a tanulók az idegen nyelvvel.
Az 5. évfolyamtól a NAT által előírt minimális heti 3 órás nyelvoktatás mellett több iskolánkban
emelt szintű idegen nyelvoktatás is folyik, csoportbontásban, heti 5-5 órában (Bercsényi angol
és német, Derkovits német, Dési német, Gothard német, Neumann angol, Nyitra német,
Paragvári német és angol, Simon angol, Zrínyi angol, Váci emelt óraszámú német és angol).
Iskoláink többségében a tanulók számára 7. osztálytól biztosított a második idegen nyelv
tanulásának lehetősége is.
A Reguly iskolában német nemzetiségi oktatás keretében emelt szintű német nyelvoktatás
folyik első osztálytól kezdve csoportbontásban, heti 5 órában. A Váci iskolában a horvát
nemzetiségi oktatás keretében lehetőség van a horvát nyelv tanulására is.
Iskoláink– a város oktatáspolitikájával összhangban - fontosnak tartják az idegen nyelvoktatás
új alapokra helyezését, megújítását. Ennek érdekében az emelt szintű oktatáson túl egyre
több iskola nyitott a két tanítási nyelvű képzés felé.
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A Nyitra Utcai ÁMK-ban angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás működik már harmadik éve.
Az Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskola a 2008/2009. tanévben induló első
osztályos csoportjában szintén angol-magyar két tanítási nyelvű képzést indított.
A Dési Huber István Általános Iskola a 2009/2010. tanévtől német-magyar két tanítási nyelvű
oktatás bevezetésére kapott lehetőséget.
Az iskoláknak nehézséget okoz, hogy az emelt szintű nyelvoktatáshoz szükséges heti többlet
óraszám - tekintettel a csoportbontásokra is – a közoktatási törvény által meghatározott
kötelező (100 %-os) iskolai órakeretből nehezen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Így
jelenleg vannak olyan iskolák, ahol 25 - 30 fős osztályokban történik a nyelvoktatás, ami az
eredményességet nagymértékben rontja.
A jövőben azt szeretnénk elérni, hogy a város minden általános iskolája kiemelt figyelmet
fordítson az idegen nyelvek oktatására, javuljon az iskolai nyelvoktatás hatékonysága. A város
vezetésének az a szándéka, hogy az ehhez szükséges feltételeket az iskolák számára
biztosítsa.
Az általános iskoláknak elsőként a Szűrcsapó Óvodában a 2007/2008. nevelési évben az
angol nyelvvel való ismerkedést megkezdő, a 2009/2010. tanévben tankötelessé váló
kisgyermekek angol nyelvtanulásának folytatására kell felkészülni. A Közgyűlés döntésének
megfelelően felmenő rendszerben 2008-ban és 2009-ben legfeljebb három - három „kísérleti”
első osztályt, illetve csoportot kell indítani a szülők választása és az iskolák vállalása alapján.
Ezek az iskolák – Derkovits, OÁMK Simon, Paragvári - a későbbiek során segítséget
nyújtanak az angol nyelvvel való ismerkedés általános iskolai bevezetéséhez.
A Gazdag Erzsi Óvodában a 2008/2009. nevelési évben a német nyelvvel való ismerkedést
megkezdő óvodások a 2010/2011. tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. A
Dési és a Paragvári Iskola felkészül a gyermekek fogadására, a német nyelvvel való
ismerkedés folytatására.
1.2.7. Személyi és tárgyi feltételek
Pedagógusok: Alapfokú nevelési-oktatási intézményeinkben a 2008/2009. tanévben 526
pedagógus lát el oktató-nevelő feladatokat. Valamennyien rendelkeznek a közoktatási
törvény által meghatározott végzettséggel. A pedagógusok döntő többsége főiskolai
végzettségű, 48 fő rendelkezik egyetemi végzettséggel, 76 fő pedig szakvizsgával.
A közoktatási törvény módosulásának megfelelően a 2003/2004. tanévtől már minden
alapfokú nevelési-oktatási intézményben tevékenykedik főállású könyvtárostanár.
A sajátos nevelési igényű, tanulási, magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdő
gyermekekkel való szakszerű foglalkozást 37 fejlesztő pedagógus, 36 gyógypedagógus és
1 pszichológus szakmai tudása és tapasztalata biztosítja.
Valamennyi általános iskolában dolgozik félállású, vagy órakedvezményes gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős, aki segíti a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények
megelőzését, feltárását, megszüntetését, illetve a jelzőrendszer működtetését, szükség
esetén kapcsolatot tart a gyermekvédelemmel foglalkozó szakhatóságokkal.
Az iskolai informatikai rendszerek bővülésével (az ITK eszközként való használata a tanulástanítás folyamatában, iskolaadminisztrációs szoftver használata, stb.) mindegyik iskolában
szükségessé vált fél állású rendszergazda foglalkoztatása.
2008-tól Közgyűlési döntés alapján pályaválasztási koordinátor és közművelődési felelős
segíti az iskolák pályaorientációs tevékenységét, a tanulók pályaválasztását, illetve a
szélesebb körű bekapcsolódást a város közművelődési programkínálatába.
Technikai dolgozók: Alapfokú oktatási intézményeinkben 127 fő nem pedagógus
munkakörben foglalkoztatott személyzet dolgozik. Többszöri létszámkorrekció után alakult ki
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ez, a feladatellátásához szükséges minimális létszám. Minden intézményben dolgozik
gazdasági vezető, iskolatitkár, könyvelő, vagy gazdasági ügyintéző, a legtöbb iskolában
karbantartó is.
Az intézmények és a pedagógusok nagy figyelmet fordítanak arra, hogy minden
továbbképzésre kötelezett pedagógus teljesítse a jogszabály által előírt hét évenkénti 120
órás továbbképzési kötelezettségét akkor is, ha az erre a célra biztosított pénzügyi forrás
egyre kevesebb.
A választott pedagógus-továbbképzések összhangban vannak a jogszabály-változásokból és
az iskola pedagógiai programjából adódó feladatokkal. Az utóbbi időszakban preferált
képzések a nem szakrendszerű oktatás 5. és 6. évfolyamon történő bevezetésével, a
kompetencia alapú oktatás bevezetésével, a tanulási nehézségek kezelésével, segítésével, a
napközis és szabadidős tevékenység segítésével, az idegen nyelvek elsajátításával, és az
informatika alkalmazásával kapcsolatos képzések. Az intézmények átgondolt, az intézmény
és az egyén érdekeit is figyelembe vevő továbbképzési tervek alapján igyekeznek a
pedagógusok továbbképzését biztosítani.
Az általános iskolai nevelés-oktatás összehangolására a főbb területeken intézményközi
munkaközösségek alakultak. Alsós, humán, matematika-informatika, osztályfőnöki, gyermekés ifjúságvédelmi, valamint minőségirányítási intézményközi munkaközösség segíti a
pedagógusok szakmai tevékenységét, koordináló szerepet tölt be.
A gyermeklétszám-csökkenés kedvező hatása, hogy iskoláink többségében megszűnt a
zsúfoltság, felszabadultak a szükségtantermek. A felszabaduló tantermekből szaktantermek,
nyelvi laborok, számítógépes termek, könyvtári olvasótermek, fejlesztő szobák kialakítására
nyílt lehetőség.
A kötelező, eszköz- és felszerelési jegyzékben előírtaknak az általános iskolák sem felelnek
meg maradéktalanul, az eszközök elhasználódnak, vagy a korszerű technikai, informatikai
eszközök működtetése, karbantartása komoly anyagi nehézséget jelent az iskoláknak. A
2003. novemberi Közgyűlés 5 nevelési évre ütemezetten hagyta jóvá az intézmények
kötelező, eszköz- és felszerelési jegyzékében foglaltak teljesítését. Az előírtak teljesítésének
határideje 2008. augusztus 31-én lejárt.
Az elmúlt években intézményeink kormányzati és Európai Uniós pályázatok, valamint a Vas
Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatai, segítségével igyekeznek – fenntartói önrész
hozzátételével – eleget tenni a törvényi kötelezettségnek.
Az általános iskolák többsége rendelkezik a rendeletben előírtakkal. Néhány esetben vannak
elmaradások (pl. Derkovits tornaterem), amelyek megoldását a pályázati lehetőségek
kihasználásával lehet megvalósítani.
1.2.8. Működési keretek
Az intézmények működését a közoktatási törvényben és vonatkozó rendeleteiben
meghatározott – a fenntartó által ellenőrzött és jóváhagyott - alapdokumentumok (alapító
okirat, pedagógiai program, SZMSZ, házirend, minőségirányítási program, esélyegyenlőségi
terv, egyéb belső szabályzatok) szabályozzák.
Az alapító okiratok módosítását, a jogszabályi változásokat szükség esetén követte a
pedagógiai program felülvizsgálata, átdolgozása. A pedagógiai programok tartalmazzák a
természet-, a környezet- és az egészségvédelemre nevelés programjait, továbbá a káros
szenvedélyek kialakulásának megelőzését, valamint a drogprevenció programját.
Az általános iskolák egyre színvonalasabb szakmai munkát végeznek a partneri igények és a
törvényi szabályozást követő pedagógiai programok megvalósításával. Az iskolák nevelési
gyakorlatában egyre jelentősebb szerepet kapott a városunk, környezetünk történelmének,
megismerése, a hagyományok ápolása.
Szombathely Megyei Jogú Város, mint fenntartó minden iskolájában biztosítja a 100 %-os
törvényi órakeretet az évente 1-1 %-kal növekvő, egyéni foglalkozásokra fordítandó
időkerettel együtt.
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Valamennyi általános iskolában kiépítették a minőségirányítás belső rendszerét, amelyet az
Intézményi Minőségirányítási Programban összegeztek az Önkormányzati Minőségirányítási
Programmal koherensen, amelyet a fenntartó jóváhagyott. Az Intézményi Minőségirányítási
Programok megvalósulását az intézmények évente értékelik.
Szombathely Megyei Jogú Város alapfokú nevelési-oktatási intézményhálózata a
feladatellátás tekintetében megfelel a törvényi előírásoknak, alkalmazkodik a szülői
igényekhez, hosszútávon is alkalmas a színvonalas oktató-nevelő munka megvalósítására.
1.3. Középfokú oktatási intézmények
1.3.1. A középfokú nevelés és oktatás szervezése
A
város
középfokú
iskolaszerkezetében
1997-ben
végrehajtott
módosítások
megalapozottságát és helyességét bizonyítja, hogy az elmúlt hat évben sem kellett komolyabb
irányváltást végrehajtani. A város teljes nevelési - oktatási intézményhálózatát érintő, 2007ben végrehajtott racionalizálási intézkedések középfokon a kollégiumokat, valamint a Teleki
Blanka Szakképző Iskolát érintették. A Simon István Utcai Általános Iskola, Oladi Művelődési
központ és a Teleki Blanka Szakképző Iskola összevonásával új intézmény jött létre, az Oladi
Általános Művelődési Központ. Ennek eredményeképpen 2009-ben a korábbi 15 helyett 13
középfokú nevelési - oktatási intézményt tart fenn a város. Ezek közül 3 gimnázium, 10
szakközépiskola, illetve szakképző iskola, és a szakképző iskolákhoz tartozó 7 nem önálló
kollégium.
E terület feladatellátásában is közreműködnek nem önkormányzati intézmények.
Középfokú intézményeinkben tanuló vidéki diákok 52 - 54 %-os aránya az elmúlt években 60
% fölé emelkedett. Egyes szakképző iskoláinkban ez az arány már 70 %-os. Szombathely
iskolaváros jellegének ez a legdöntőbb bizonyítéka. Az iskoláinkban folyó színvonalas
képzésnek, és a fokozott érdeklődésnek az eredménye kollégiumaink magas kihasználtsága
is.
A városban a 3 önkormányzati fenntartású gimnázium színvonalas képzésével segíti a jó
képességű tanulók felkészítését elsősorban a felsőfokú továbbtanulásra, valamint az
érettségire épülő szakmák megszerzésére. A Kanizsai Dorottya Gimnáziumban – a
pedagógiai programban is - kiemelten kezelik a felsőoktatásban tovább nem tanulók
számítástechnikai képzését, illetve OKJ szerinti számítástechnikai végzettség megszerzését.
A négyosztályos gimnáziumi képzés iránti érdeklődés változatlanul jelentős. A közoktatási
törvény módosításai is az utóbbi évtizedekben kialakult oktatási rendszerhez jobban illeszkedő
négyosztályos gimnáziumi képzést helyezik előtérbe. A 90’-es években fellángoló hat- ill.
nyolcosztályos gimnáziumi képzés iránti igény már megszűnőben van. A városban a
nyolcosztályos gimnázium iránti igényt a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium az évente induló két osztályával kielégíti.
A gimnáziumok tartós népszerűsége annak is köszönhető, hogy az egyetemekre, főiskolákra
pályázó fiatalok számos lehetőség közül választhatnak. Mindhárom gimnáziumunk az
általános gimnáziumi képzés mellett különböző specialitásokat kínálva igyekszik vonzóbbá
tenni intézményét. Ezért a törvényben biztosított óraszámok évfolyamonkénti
átcsoportosításával, a fakultációk szervezésével többlet órát biztosítanak pl. idegen nyelvek,
az informatika, a matematika, a sport, a drámapedagógia, a mozgókép kultúra elmélyültebb
megismerésére.
A 90-es évek közepétől a közoktatási törvény és a szakképzésre vonatkozó jogszabályok
változásai jelentősen átalakították a szakképzés szerkezetét. Szakképző iskolákban mára
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természetessé vált az általános műveltséget megalapozó oktatás, és a szakmai képzés
szétválasztása. Ennek némileg ellentmondanak a tapasztalatok. Nem biztos, hogy a
szakiskolai tanulóknak a 9-10. évfolyamon biztosított közismereti képzés alaposabb tudást
biztosít. Az utóbbi időben felerősödtek a régi szakiskolai képzést hiányoló szakmai
észrevételek.
A szakközépiskolák a 9-12. évfolyamon az érettségire készítenek fel. Ebben az időszakban
csak szakmai előkészítő és alapozó oktatás folyhat. A szakmai képzés a 12. évfolyam
befejezése, ill. az érettségi után kezdődhet, és a 13., 14., esetenként a 15. évfolyamokon
zajlik.
A szakiskolában az általános felkészítő szakasz a 9 -10. évfolyamra tevődik, és itt ebben az
időszakban is legfeljebb szakmai előkészítő és alapozó tantárgyak oktatása történhet, a
szakképzés pedig a 11-12. évfolyamon folyik. (Esetenként a 13. évfolyamon is.)
Így a szakképzés a régi 4 éves szakközépiskolához és a 3 éves szakmunkásképzőhöz
viszonyítva lényegesen meghosszabbodott és átalakult. A fentiek alapján látható, hogy a
szakközépiskolai oktatás 5-6, esetenként 7 évig tartja a középiskolában a tanulót, a szakiskola
pedig 4-5 évig.
A tankötelezettség a 2006/2007. tanévtől középiskolai tanulmányaikat megkezdő tanulókra
már a 18. életévük betöltéséig érvényes. Emiatt kiemelt figyelmet kell fordítani a
középiskolába felvételt nem nyert, vagy tanulmányait megszakító tanulók kötelező
iskoláztatására. A korábbi években kijelölt Hefele Menyhért Szakképző Iskola egyik 9.
osztálya biztosítja a kötelező felvételt. A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak ahhoz is,
hogy szükség esetén a tanulók a 10. évfolyamon folytassák tanulmányaikat, majd ezt
követően lépjenek be a szakképzésbe.
A strukturális változásokon kívül a szülői és tanulói igények is megváltoztak. Jelentősen
megnőtt az igény az érettségit adó képzések iránt, annak ellenére, hogy a tanulók csak egy
bizonyos százalékát lehet eljuttatni az érettségiig. A fő problémát az okozza, hogy kevesen
maradnak szakiskolákban, ami a hiányszakmák kialakulásához vezetett.
Míg a 90’-es évek elején – országosan is – az adott korosztály közel fele szakmunkásképző
intézetekben tanult, addig mára ez már csak 21-23 %.
Összehasonlításra szolgálnak az alábbi országos és helyi adatok: (Forrás: KSH, fejlesztési
tervek)
A középiskolai korosztály országos megoszlása
1990/91
2007/08
Szakiskola
44 %
23 %
Szakközépiskola
32 %
42 %
Gimnázium
24 %
35 %
A középiskolai korosztály miskolci megoszlása
1990/91
2006/07
Szakiskola
45%
19 %
Szakközépiskola
31 %
60 %
Gimnázium
24 %
21 %
A középiskolai korosztály kecskeméti megoszlása
1990/91
2007/08
Szakiskola
46 %
23 %
Szakközépiskola
34%
40%
Gimnázium
20 %
37 %

Önkormányzati iskolák:
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A középiskolai korosztály szombathelyi megoszlása
1990/91
2007/08
Szakiskola
44 %
21 %
Szakközépiskola
42 %
61%
Gimnázium
14 %
18 %

A nevelési-oktatási intézményeinek feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési terve Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
intézményekre vonatkozik. Természetesen figyelembe kell venni a nem önkormányzati
fenntartók iskoláiba járó tanulókat is, azonban a beiskolázásukra az önkormányzat nincsen
hatással.
A Szombathelyen működő középfokú intézményekben a különböző iskolatípusokba
beiratkozott összes tanuló %-os megoszlását az alábbi táblázat mutatja:
Képzési arányok Szombathelyen 2009-ben
2008/09. tanév Önkormányzat
Gimnázium
1404
Szakközépiskola
4745
Szakiskola
1724
Összesen
7873

Bolyai
414
0
0
414

Premontrei Waldorf
576
36
0
0
0
0
576
36

Vasi Bau Összesen
0
2430
0
4745
181
1905
181
9080

%-os
megoszlás
26,76
52,26
20,98
100,00

Képzési arányok Szombathelyen a 9. évfolyamokon 2009-ben
2008/09. tanév
Gimnázium
Szakközépiskola
Szakiskola
Összesen

Önkormányzat
347
941
429
1717

Bolyai
104
0
0
104

Premontrei Waldorf
132
13
0
0
0
0
132
13

Vasi Bau Összesen
0
596
0
941
32
461
32
1998

%-os
megoszlás
29,83
47,10
23,07
100,00

Vasi Bau Összesen
0
18
30
1
14

%-os
megoszlás
29,03
48,39
22,58

Osztályok száma Szombathelyen a 9. évfolyamokon 2009-ben
2008/09. tanév
Gimnázium
Szakközépiskola
Szakiskola

Összesen

Önkormányzat
10
30
13

Bolyai
3

53

3

Premontrei Waldorf
4
1

4

1

1

62

100,00

A 9. évfolyamokon a beiskolázott létszámokat vagy az osztályok számát tekintve is hasonló az
arány, mint az iskolai összlétszámhoz viszonyított.
Az elmúlt években végrehajtott tantervi változtatások és az OKJ módosítása következtében a
szakképzésben túlsúlyba került az elméleti oktatás. Így a korábbi években kiépített
tanműhelyek kihasználtsága csökkent. A kapacitás-kihasználtság soron kívüli felmérését
követően javaslatot kell kidolgozni az egyes tanműhelyek, tanműhelyrészek megszüntetésére
vagy más célú hasznosításra, illetve a gyakorlati képzések koncentrálására.
A magyar gazdaságban végbement változások olyan képzési formák bevezetését is
igényelték, amelyek nyitottak és rugalmasak, továbbá képesek gyorsan reagálni a
munkaerőpiaci változásokra.
Az iskolarendszerű felsőfokú szakképzés a kilencvenes évek közepén indult, amelynek
elsődleges célja a gazdaság és az oktatás kapcsolatának erősítése volt. Legfontosabb célja,
hogy az érettségivel rendelkező 18-20 éves fiatalok számára legyen elérhető a felsőoktatás
struktúrájába illeszkedő felsőfokú szakképzés, amely figyelembe veszi a munkaerő-piaci
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igényeket is. A szakképző iskolák által javasolt képzéseket a Közgyűlés engedélyezte, és az
intézményi alapító okiratokban rögzítésre kerültek. A kezdeti igények kielégítésére a
középfokú oktatás folytatásaként az Élelmiszeripari Szakképző Iskolában három tanévben, a
Gépipari Szakközépiskolában csak egyszer tudták elindítani a felsőfokú szakképzést. A
képzésben részt vevő tanulók száma tanévenként ingadozó volt. A finanszírozás körüli
bonyodalmak miatt úgy tűnik, ez a képzési forma nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Szombathelyen az iskolarendszerű felnőttoktatás keretében a Nagy Lajos Gimnáziumban
levelező formában tanulhatnak az érettségit megszerezni kívánó felnőttek. A Puskás Tivadar
Szakképző Iskola és az Élelmiszeripari Szakképző Iskola folytat még esti tagozaton
iskolarendszerű felnőttképzést. A nagy számú lemorzsolódás miatt újra kell gondolni ezeknek
a képzési formáknak a fenntartói engedélyezését. Célszerűnek látszik a képzések egy
iskolába történő koncentrálása.
Sajátos átmenetet képez a nappali és a felnőttoktatás között a 90-es években elindított, a
szakközépiskolák intenzív nappali tagozata. Jellegzetessége, hogy az esti tagozatos három
vagy négy tanév helyett a nappalin két év alatt készülhetnek fel a tanulók az érettségi
vizsgára. Ezt a képzési formát a szakmunkás bizonyítványt frissen szerzők mellett a néhány
éve végzett, valamint a 9-10. osztályt sikeresen befejezett, még nappali képzésre koruk
alapján beiskolázható fiatal felnőttek választják, akik felzárkóztatást követően a
szakközépiskola 11. évfolyamán folytathatják tanulmányaikat.
Az elmúlt évek kudarcai után sikerült a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai
képzésének feltételeit megteremteni. Az Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális
Szakiskolában a 2003/2004. tanévben indult a 9. évfolyamon az előkészítő szakiskolai
osztály. A 2005/2006. tanévtől a 11. évfolyamon elkezdődött a speciális szakiskolai képzés.
A 2008/2009. tanévben a 9-12. évfolyamon már kilenc osztályban (3-2-2-2 osztály) összesen
100 tanuló tanul. Az elsajátítható szakmák a dísznövénykertész és a sütőmunkás. A gyakorlati
képzést a Herman Ottó Szakképző Iskola és az Élelmiszeripari Szakképző Iskola biztosítja.
Szombathely város középfokú oktatásának fontos elemei a kollégiumok. A kollégiumi ellátás
a vidéki tanulók jelentős aránya miatt kiemelt feladata Szombathely városának. Ennek
ellenére érintették a rendszert a 2007-ben végrehajtott racionalizálási intézkedések. A
korábban nyolc kollégiumból álló hálózatból a két önálló kollégiumot iskolához csatolták, egyet
pedig fenntartói döntéssel bezártak.
Az így megmaradt, hét kollégiumból álló hálózat szakmailag továbbra is stabil. Az egyes
kollégiumok jó szakmai munkát végeznek. A diákok számára szabad kollégium-választásra
tekintettel ma már több iskola tanulóit veszik fel egy-egy kollégiumba. A kollégiumi irányítás
megújítását szolgálná az a kollégiumvezetői javaslat, hogy új típusú, városi szakmai
kollégiumi munkaközösséget hozzanak létre, amelyben a kollégiumvezetők mellett a
kollégiumi ifjúságvédelmi felelősök is helyet kaphatnának. Itt a kollégiumokban megjelenő
pedagógiai kihívásokhoz kaphatnának segítséget a vezetők és a nevelőtanárok.
A kollégiumok fejlesztésére rendelkezésre álló önkormányzati források elég szűkösek. A
kollégiumvezetőket és a nevelőket dícséret illeti az elmúlt években fejlesztési célokra
megszerzett pályázati források miatt. A 2008. évben élve a különböző lehetőségekkel,
pályázatokon közel 42 millió Ft-ot nyertek és fordítottak a kollégiumok komfortossá tételére.
Városunk országosan is elismert, kiemelkedő eredményekkel rendelkező középiskolai
rendszert működtet. Erre tekintettel a kollégiumi hálózat fenntartása, folyamatos fejlesztése is
kiemelt feladata.
2001-ben kezdték meg középiskolai tanulmányaikat azok a tanulók, akik kétszintű érettségi
vizsgát tehettek. Az első alkalommal a 2005-ben megrendezett kétszintű érettségi vizsga
tapasztalatai kedvezőek voltak. Kezdetben voltak ugyan kisebb problémák, - elsősorban a
jelentős mértékben megváltozott és megnövekedett adminisztrációs tevékenység miatt, de
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iskoláink rugalmasan alkalmazkodtak az új érettségi rendszerhez. Az új forma nagyon hamar
megszokottá vált.
Az utóbbi években már egyértelművé vált a különböző típusú érettségi vizsgák helye és
szerepe a rendszerben (rendes, előrehozott, szintemelő, javító, pótló). Egyre több tanuló él az
előrehozott érettségi vizsga lehetőségével.
A jogszabályi változásokból adódóan az idegen nyelvi oktatás hatékonyságának növelése
érdekében több középiskolánk vállalta a nyelvi előkészítő kilencedik évfolyam indítását. A
2004/2005. tanévtől 5 intézmény alapító okiratába került be a nyelvi előkészítő osztály
indításának lehetősége. A 2008/2009. tanévben már nyolc iskola (Savaria, Gépipari,
Közgazdasági, Kereskedelmi, Herman, Hefele, Oladi ÁMK, Kanizsai) számára adott a nyelvi
előkészítő osztály indításának lehetősége. A kedvező tapasztalatok ellenére a tanulók
körében az egy évvel hosszabb képzési idő miatt nem igazán népszerű.
Új színfoltja Szombathely középfokú oktatásának a labdarúgó képzés. Hosszas előkészítő
munkát követően a Herman Ottó Szakképző Iskolában a 2007/2008. tanévtől indult egy
osztállyal felmenő rendszerben, Illés Béla Futball Akadémia néven. A tanulók az érettségire
készülnek fel az iskola által készített külön helyi tantervet alapján, amelyben a nyelvi és az
informatikai képzés kiemelt szerepet kapott az általános közismereti tantárgyak mellett,
továbbá nem szerepel benne szakmai jellegű alapozás. A kezdeti zökkenőktől eltekintve,
mára már minden résztvevő elégedett az eddigi eredményekkel.
1.3.2. A tanulólétszám alakulása az elmúlt hat évben
A demográfiai adatok alapján országosan csökken a tanulólétszám. Iskoláink kiváló szakmai
munkáját bizonyítja, és Szombathely iskolaváros jellegét erősíti az a tény, hogy az elmúlt
években 8000 fő körül stabilizálódott a középiskolai nappali tagozatos létszám, annak
ellenére, hogy az általános iskolás tanulók száma csökkent.
Szombathelyen a tanulólétszám stabilizálódásában jelentős szerepet töltenek be a vidéki
tanulók. Ezzel együtt a jövőben a megye más városaiban működő középiskoláknál
beiskolázási gondok jelentkezhetnek.
Az önkormányzati fenntartású középfokú oktatási intézményekben a 2008/2009. tanévben
nappali tagozaton 7873 tanuló tanul 270 osztályban. Az átlagos osztálylétszám 29,16
fő/osztály, ami országosan is kiemelkedő.
A gimnáziumi 34,12, a szakközépiskolai 27,91, a szakiskolai 29,22 mellett a 13 - 14. és a 15.
szakképző évfolyamok átlaga is - a Közgyűlés által engedélyezett - minimális 20 fős alsó határ
felett van.
A tanulólétszámok a következőképpen alakultak:
Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola
2003/04.
1520
4620
1734
2004/05.
1488
4682
1684
2005/06.
1472
4651
1583
2006/07.
1415
4764
1633
2007/08.
1399
4799
1609
2008/09.
1404
4745
1724

Összesen
7874
7854
7706
7812
7807
7873

Az osztályok számának alakulása:
Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola
2003/04.
44
159
56
2004/05.
44
170
57
2005/06.
43
169
54
2006/07.
42
167
58
2007/08.
41
166
59

Összesen
259
271
266
267
266
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2008/09.

41

170

59

270

Az elmúlt hat évben leginkább a szakközépiskolai osztályok száma növekedett, amelynek
elsősorban az egyik oka az, hogy az érettségit követő szakképzésben egyes szakmáknál a
képzési idő egyről kettő évre emelkedett. A másik ok, hogy a felsőoktatási intézmények a
felvett hallgatóknak csak egy év halasztási lehetőséget adnak, ez pedig nem elegendő
középfokú szakmai végzettség megszerzésére. Ezért sokan választják a szakmai végzettség
megszerzését, majd ezt követően kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Bizakodásra adhat
okot a szakiskolai osztályok számának kismértékű emelkedése is.
Az átlagos osztálylétszámokat a következő táblázat mutatja:
Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola
2003/04.
34,55
28,80
30,96
2004/05.
33,82
27,54
29,54
2005/06.
34,23
27,52
29,31
2006/07.
33,69
28,53
28,16
2007/08.
34,12
28,91
27,27
2008/09.
34,24
27,91
29,22

Összesen
31,43
28,98
28,97
29,26
29,35
29,16

Az elmúlt években csökkentek az átlagos osztálylétszámok. Ennek egyik okát abban látjuk,
hogy az érettségit adó képzésbe olyan tanulók is bekerülnek, akik a felsőbb évfolyamokon
lemorzsolódnak. A másik ok, hogy az OKÉV-Oktatási Hivatal az utóbbi években szigorúbban
ellenőrzi a törvényi maximális osztálylétszámok betartását. Az intézmények a 9. évfolyamon
induló osztályoknál a megengedett létszámot csak rendkívüli esetben léphetik át.
A középiskolai nevelési-oktatási feladatok végrehajtásában közreműködő főállású
pedagógusok száma a 2003/2004. tanévben 622 fő, a nem pedagógus munkakörben
dolgozóké pedig 308 fő volt.
A 2008/2009. tanévben 573 fő, a nem pedagógus munkakörben dolgozóké pedig 241 fő.
Továbbá az Oladi ÁMK-ban 64 pedagógus és 49 technikai dolgozót alkalmaznak.
A kollégiumokban a 2002/2003. tanévben az 1373 tanulót (661 fiú – 712 leány) 53 csoportban,
67 pedagógus látta el. A 2008/2009. tanévben az 1217 tanulóval (592 fiú és 625 lány) 48
csoportban 55 pedagógus foglalkozik.
A középiskolai kollégiumok tanulólétszámának alakulása:
Tanév Csoportok száma Tanulólétszám Átlag tanuló/csoport
2003/04.
53
1371
25,87
2004/05.
51
1310
25,69
2005/06.
51
1280
25,10
2006/07.
50
1235
24,70
2007/08.
48
1198
24,96
2008/09.
48
1217
25,35

A közoktatási törvény a kollégiumi csoportoknál 25 fős átlaglétszámot és 27 fős maximális
létszámot enged meg. A táblázatból egyértelműen látszik, hogy a kollégiumok igyekeznek e
szabálynak megfelelni. A kollégiumok alapító okirat szerinti kapacitása 1297 férőhely, ezzel - a
jelenlegi tanévben, a szeptember 1-jei létszám alapján - a kihasználtság 93,83 %. A
kollégiumvezetők kérésének engedve, célszerűnek tűnik a 4-5 ágyas kollégiumi hálókban a
férőhelyek csökkentése, ezzel is javítva a tanulók komfortérzetét. 80-100 fős csökkentés már
komoly előrelépést jelentene. A kollégiumok lakhatási feltételei eltérőek. Eszközellátottságuk,
felszereltségük általában elfogadható. Azonban szinte valamennyi kollégiumban a
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berendezési tárgyak és az eszközök elhasználódása miatt pótlásokra és cserékre lenne
szükség.
Az önkormányzati intézményeinkben a 2008/2009. tanévben felnőttoktatási képzésben, esti,
levelező oktatás keretében 11 osztályban 191 fő vesz részt.
A tanulólétszám alakulása az esti (levelező) tagozaton:
Intézmény
Puskás
Élelmiszeripari
Szent-Györgyi
Hefele
Teleki
Nagy Lajos
Mindösszesen

2003/2004
254
143
44
26
17
106
590

2004/2005
183
121
58
14
17
88
481

2005/2006
147
77
59
0
14
79
376

2006/2007
101
59
62
0
18
58
298

2007/2008
83
30
90
0
12
47
262

2008/2009
29
49
60
0
0
53
191

Az osztályok számának alakulása az esti (levelező) tagozaton:
Intézmény
Puskás
Élelmiszeripari
Szent-Györgyi
Hefele
Teleki
Nagy Lajos
Mindösszesen

2003/2004
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
5
4
4
3
3
2
5
3
3
3
2
2
2
3
3
3
4
3
1
1
0
0
0
0
a nappali tagozatos osztályokban megszervezve az oktatás
4
4
4
4
4
4
17
15
14
13
13
11

1.3.3. Intézményi sajátosságok
Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium
A fém- és villamosipari, valamint az elektronikai szakmákban képez tanulókat. A műszaki
szakterületen belül a gépészet, elektrotechnika – elektronika, nyomdaipar szakmacsoportban.
Az iskola akkreditált felnőttoktatási intézmény.

tanulólétszám
osztályszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
690
638
626
626
681
26
26
23
23
24
61
61
61
62
62
34
32
32
32
30

Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium
A gépjárműtechnikai, közlekedési és a vasútforgalmi szakmákban képezi tanulóit.
Szakterületek: műszaki szakmacsoport: gépészet, elektrotechnika – elektronika, közlekedési.
tanulólétszám
osztályszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
617
598
609
582
618
23
22
22
22
23
47
45
45
45
43
18
17
17
17
17

Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
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Az informatika, illetve a gépészet-fémtechnika szakon, és az osztrák – magyar közös
tananyagú képzés során aműszaki szakterületen a gépészet, informatika szakmacsoportban
képez technikus tanulókat. Felsőfokú szakképzésben gépipari mérnökasszisztens
végzettséget szerezhetnek a hallgatók.
tanulólétszám
osztályszám
pedagógus *
egyéb alkalmazott *

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
588
598
665
676
679
23
19
21
21
21
41
41
42
51
51
21
21
20
31
29

* 2007/2008-as tanévtől a Péterfy Sándor Középiskolai Kollégium dolgozóival együtt
Élelmiszeripari és Földmérési Szakközépző Iskola és Kollégium
Az élelmiszeripar területén a sütőipar számára képez szakmunkásokat és technikusokat,
valamint földmérő tagozaton technikusokat. Az iskolában a szakmunkás- és technikus
képzések az agrár szakterület élelmiszeripari, mezőgazdasági szakmacsoportjához tartózó
szakmai végzettséget biztosítják. Felsőfokú szakképzésben élelmiszeripari menedzser
végzettséget szerezhetnek a tanulók.
tanulólétszám
osztályszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
749
715
688
680
682
26
25
24
25
25
52
52
52
53
53
38
37
37
36
33

Horváth Boldizsár Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
A pénzügyi – számviteli, külkereskedelmi – üzleti, igazgatási szakembereket képez a
gazdasági – szolgáltatási szakterület közgazdaság, kereskedelem – marketing, üzleti
adminisztráció, valamint ügyvitel szakmacsoportjában.
Akkreditált felsőfokú szakképzés: felsőfokú számviteli szakügyintéző.
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
tanulólétszám
521
522
541
561
548
osztályszám
16
16
16
17
16
pedagógus *
42
41
41
50
50
egyéb alkalmazott *
10
10
10
21
19
* 2007/2008-as tanévtől a Szilágyi Erzsébet Leánykollégium dolgozóival együtt

Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium
A kereskedelmi, vendéglátói és idegenforgalmi szakmák és szolgáltatások területén képez
technikus, vagy szakmunkás tanulókat, valamint kéttannyelvű idegenforgalmi képzést is
folytatnak. A gazdasági - szolgáltatási szakterület kereskedelem – marketing, üzleti
adminisztráció, vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport megfelelő szakmáinak
elsajátítását biztosítják tanulóik számára.
tanulólétszám
osztályszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
1038
1050
1031
1016
1057
34
34
34
33
34
64
63
63
64
64
31
29
29
29
27

Művészeti Szakközépiskola
A régió egyetlen középfokú művészeti képzést folytató intézménye zeneművészeti, valamint
képző- és iparművészeti tagozaton képezi tanulóit. A humán szakterület művészeti
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szakmacsoportján belül ötvös, szobrász, grafikus, alkalmazott fotográfus, textilműves,
bútorműves valamint zenész végzettség megszerzését biztosítja az iskola.
tanulólétszám
osztályszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
168
188
191
210
203
9
11
9
9
11
47
46
47
47
46
10
10
10
10
10

Szent-Györgyi Albert Középiskola
Altalános tantervű gimnáziumi képzésben, fakultáció keretében drámajáték, vizuális
művészetek és a rekreációs szabadidősport, valamint az egészségügy területén szerezhetnek
jártasságot a tanulók. Az érettségit követő szakképzés az egészségügy különböző
szakmáinak eljasátítását teszi lehetővé.
Az iskola akkreditált felnőttoktatási intézmény.
tanulólétszám
osztályszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
466
490
489
484
480
15
16
17
15
15
32
32
32
32
32
13
12
7
7
7

Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és
Kollégium
A mezőgazdaság illetve a környezetvédelem területén ad megfelelő képzettséget tanulóinak.
A műszaki szakterületen a környezetvédelem - vízgazdálkodás, az agrár szakterület
mezőgazdaság szakmacsoportjában a kertész és vadász-vadtenyésztő szakmát szerezhetik
meg. Külön színfolt az iskolában a labdarúgó osztály.

tanulólétszám
osztályszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
598
602
571
601
626
20
21
20
21
22
43
45
45
45
46
31
30
30
30
28

Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakközépző Iskola az építőipari és faipari szakmákban
képez tanulókat. A hagyományos faipari szakmák (asztalos, ács, stb.) mellett az építőipar
valamennyi szakmájában történik képzés. Szakmakínálatuk a mindenkori tanulói-gazdasági
igényekhez igazodik. A hiányszakmák iránt nincs jelentős érdeklődés.
tanulólétszám
osztályszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
778
708
809
791
740
27
24
28
29
27
48
48
51
51
54
21
19
19
19
18

Nagy Lajos Gimnázium az általános tantervű gimnáziumi képzés mellett emelt óraszámban
angolt és német nyelvet, valamint emelt óraszámban matematikát oktat.
tanulólétszám
osztályszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
414
415
403
408
398
12
12
12
12
12
33
33
33
33
33
12
12
12
12
12
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Kanizsai Dorottya Gimnázium az általános tantervű gimnáziumi képzés mellett emelt
óraszámú angol és német nyelvtanítás, valamint emelt óraszámú matematika oktatás történik,
továbbá német nyelvű nemzetiségi oktatásra is vállalkoztak. Szakképesítés megszerzésére
szolgáló felkészítéssel számítógép-kezelő (használó) végzettséget is szerezhetnek a tanulók.
tanulólétszám
osztályszám
pedagógus
egyéb alkalmazott

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
662
634
603
581
594
20
19
18
17
17
46
43
42
40
39
13
12
12
12
11

Oladi Általános Művelődési Központ Teleki Blanka Szakképző Iskolája a könnyű- és
szolgáltatóipari szakmákra készíti fel tanulóit. Képzési kínálata a műszaki szakterületen belül
könnyűipari szakmacsoportban a ruhaipari technikus, stílus és divattervező, a fériruha-készítő,
nőiruha- készítő, szabó szakmákat tartalmazza, az informatika szakmacsoportban a
webgazdasági szakközépiskolai képzés szerepel.
A szolgáltatóiparon belül a fodrász, kozmetikus képzés szintén nagy hagyományokkal
rendelkezik. Az iskolában oktatják a fogtechnikus szakmát is.
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
tanulólétszám
565
548
586
591
567
osztályszám
20
21
23
22
23
pedagógus *
41
41
41
67
67
egyéb alkalmazott *
29
28
28
57
55
*2007/2008-as tanévtől az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája és a Savaria Ifjúsági
Centrum dolgozóival együtt

1.3.4. A TISZK létrejötte, feladatai, működése
A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) keretében térségi integrált
szakképző központok létrehozására és infrastrukturális feltételeinek javítására írtak ki
pályázatot 2004-ben. A pályázat célja a szakképzés hatékonyságának növelése a
szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával, valamint a XXI. századi
igényeknek megfelelő csúcstechnológia összehangolt alkalmazása a szakképzésben
résztvevő fiatalok naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítésére. A pályázati
lehetőség egyben a képzés és munkaerőpiac közötti összhang megteremtését kívánta
előmozdítani a gazdaság szereplőinek közreműködésével és együttműködésével, a gazdasági
kamarákkal, illetve a szociális partnerekkel.
A célok elérése érdekében, illetve a csúcstechnológiát felvonultató berendezések közös,
összehangolt használatára jöttek létre Térségi Integrált Szakképző Központok. (a
továbbiakban TISZK)
A pályázat két részből állt: Az első a szakképzés tartalmi, szerkezeti és módszertani
fejlesztése
keretében
a TISZK-ek
létrehozása.
A
támogatást
a
TISZK-ek
szervezetfejlesztésére, fejlesztési tevékenységéhez, képzési tevékenységéhez, közösségi
funkcióinak ellátásához, tanácsadási tevékenységéhez, létrehozásával kapcsolatos
eredmények széles körű terjesztéséhez, a program eredményeinek nyomon követési
tevékenységéhez kellett felhasználni.
A második rész az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése keretében a TISZK-ek
infrastrukturális
feltételeinek
javítását
célzó
épületbővítést,
korszerűsítést
és
eszközbeszerzést tartalmazott.
A Vas Megyei Önkormányzattal közösen benyújtott pályázatot elfogadták, és létrejött a
Savaria Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Társaság.
A Savaria TISZK-be öt szombathelyi és három megyei fenntartású szakképző iskolát vittek be
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a fenntartók. A nyolc iskola részvételével valósították meg a pályázatban vállalt fejlesztéseket.
A HEFOP 3.2.2 programon belül szakmai, szervezeti fejlesztés valósult meg 2008. májusáig
bezárólag.
A Savaria TISZK az országban egyedülálló módon innovatív atekintetben, hogy a Claudius
Ipari és Innovációs Park területén, szervesen az Inkubátorházhoz kapcsolva alakítottuk ki a
Savaria TISZK központi épületét, ezáltal is építve a szinergiára, és biztosítva a gazdaság
képzési igényeire történő rugalmas reagálást.
A Savaria TISZK vonzáskörzetét tekintve térségi, regionális szinten fejti ki hatását. A TISZK
partneriskolái a projekt eredményeként képessé váltak az együttműködésre, ezáltal növelve a
szakképzés hatékonyságát.
A HEFOP 4.1.1. és a HEFOP 3.2.2. projekt keretén belül 2006 – 2008. között a szombathelyi
szakképzés gyakorlati oktatás feltételeinek fejlesztése valósult meg. Felépült a Claudius
Innovációs és Ipari Park mellett a központi képzőhely, melynek keretében 10
csúcstechnológiával felszerelt labor, műhely, oktatóterem működik.
A HEFOP projekt keretében az országban létrehozott 16 TISZK-nek törvényi oldalról nem
rögzítették a működési feltételeit. Mivel a szakképzés megújításának érdekében további
tiszkek szervezésére tett javaslatot az oktatási tárca, létrehozásuk előtt törvénymódosításokat
kellett végrehajtani.
A szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges volt a vonatkozó
törvények, úgymint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a felnőttképzésről szóló
2001. évi CI. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény módosítása. A 2007. évi CII. törvénnyel, a
Közoktatási törvény előírásaival koherens módon módosították a szak- és felnőttképzést
érintő reformprogram végrehajtásához szükséges jogszabályi környezetet. A közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezik a szakképzés feladatainak
regionális megszervezéséről.
A fenti jogszabályi módosítások következtében változott a fejlesztési támogatás nyújtására és
fogadására vonatkozó szabályozás is. A 2008. szeptember 1-jétől hatályba lépett, a
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján
kizárólag a térségi integrált szakképző központban részt vevő szakképzést folytató
intézményekben, felsőoktatási intézményekben a felsőfokú szakképzés és gyakorlatigényes
alapképzési szak keretében, valamint speciális szakiskolában és készségfejlesztő
szakiskolában folyó gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére adható át a fejlesztési
támogatás.
A módosult törvény további korlátot is szabott a fejlesztési támogatás nyújtása tekintetében,
miszerint csak azon fenntartónak, szakképzés-szervezési társulásnak, nonprofit gazdasági
társaságnak, szakképzés-szervezési társaságnak adható át a fejlesztési támogatás, amelynek
a térségi integrált szakképző központ keretei között működő szakképzési feladatot ellátó
intézményében, illetve intézményeiben a nappali rendszerű szakképző iskolai tanulóinak
létszáma - az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerint három tanítási év átlagában legalább 1500 fő.
E törvényi változások indokolták, hogy Szombathelyen valamennyi szakképzést folytató iskola
a TISZK tagja legyen. Az Önkormányzat 2008. novemberében megvásárolta Vas Megye
Önkormányzatától a Savaria TISZK Kht. üzletrészét. Ezzel egyidőben 2,78%-os üzletrész
eladásra került a szombathelyi székhelyű Vasi Szakmunkásképző és Oktatási Alapítványnak.
Így a Szombathelyen működő, 12 iskolarendszerű szakképzést folytató intézmény egy TISZKnek, a Savaria TISZK Szakképzés Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Társaságnak a partnerintézménye.
A Savaria TISZK Kft. - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vasi
Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvány között a feladatok megosztását a háromoldalú
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közhasznúsági megállapodás rögzíti. Az együttműködéssel kapcsolatos további
tevékenységek mindennapi gyakorlatának szabályait a közeljövőben meg kell fogalmazni. Az
önkormányzati, alapítványi és iskolai dokumentumokban is - szükség szerint - rögzíteni kell a
feladatellátás módját.
A törvénymódosítások következtében a szakképzés feladatainak szervezése regionális szintre
került. Az új felállásban működő Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB)
közreműködnek
a
munkaerő-piaci
igények
és
a
szakképzés
fejlesztésének
összehangolásában.
A közoktatási törvény értelmében a létrejövő szakképzés szervezési társulás szakképzéssel
összefüggő önkormányzati feladatok ellátására hozható létre. A szakképzés szervezési
társulás az RFKB döntésének megfelelően - a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási
arányára tekintettel - meghatározza a társulás által, illetve a társulás tagjai által fenntartott
iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, valamint a szakmai
program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának
jóváhagyásánál.
A támogatási összeg törvény által meghatározott mértéke működésre és szakmai fejlesztésre
is fordítható. A gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek
finanszírozására a fejlesztési támogatásnak legfeljebb 15 százaléka, továbbá a szakképző
iskolák esetében a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz
fejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok,
szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez a fejlesztési támogatás 5
százaléka használható fel.
A TISZK feladatainak végrehajtását Tanácsadó Testület segíti. A tanácsadó testület szavazati
joggal rendelkező tagjainak száma – az elnököt is beleértve – legfeljebb 15 fő lehet. A
testületnek véleményezési és javaslat tételi jogosítványai vannak. Jogszabályban
meghatározott véleményezési jogát gyakorolva meghatározza a munkaerő-piaci környezet
szakképzés-fejlesztéssel kapcsolatos elvárásait. A Savaria TISZK mellett 2006. óta működik
Tanácsadó Testület, melynek tagjai a térség gazdálkodó szervezeteinek képviselői.
A Kft. működését és gazdálkodását Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
A projekt időszakban elkezdődött tartalmi fejlesztések jelenleg is folytatódnak. Ennek fontos
része a szakmakínálat megújítása, melynek elmei:
• modularizált tantervfejlesztés előkészítése, modell alkotása, modulanyagok
kidolgozása, modulrendszerű képzés bevezetése a TISZK központi tanműhelyében és
a tagiskolákban,
• modultérkép elkészítése, amely feltárja a TISZK partneriskoláiban oktatott képzések
moduljait, azok kapcsolódási pontjait, kimenetét,
• a TISZK partnerintézmények kínálatának összehangolása: a párhuzamosságok
kiszűrése, racionális képzési szerkezet kialakítása, amely a munkaerő piaci
igényekhez igazodik,
• az új szakmák bevezetéséhez és az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó új tananyagok
kidolgozása,
• tanári, oktatói kompetenciák (szakmai és módszertani) fejlesztése továbbképzések
által,
• a hálózat keretén belül egységes információs és dokumentációs rendszer kialakítása,
• felnőttképzési kínálat fejlesztése: hálózaton belüli felnőttképzési kínálat bővítése,
megújítása a környezet szükségléteinek megfelelően, a felnőttképzés területén is a
kompetencia alapú képzések bevezetése,
• szakmai mérés, nyomon követés modelljének kidolgozása és működtetése.
Tanulók, szülők, pedagógusok számára biztosított szolgáltatások
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Egyéni életpályák megvalósításának feltétele, hogy az egyén olyan képességekkel
rendelkezzen, amelyek alkalmassá teszik a munkaerő piacon az eredményes
munkavégzésre. A TISZK képzési hálózata a szakmai ismeretek és gyakorlat megszerzése
mellett az egyéni karrier-utak kialakítását is támogatja. Ehhez egy új modell kidolgozásával
kezdett hozzá a Kft, bevonva a partneriskolák emberi erőforrásait, és helyi szakmai
szervezeteket. Célcsoportját nem csak a TISZK hálózat tanulói alkotják, hanem a térség
iskoláinak tanulói és szüleik is.
A Tanuló – Szülő – Támogató Rendszer (TSZTR) létrehozásának és működtetésének kiemelt
célja a végzett, szakképzésből kilépő tanulók munkaerő piaci esélyeinek növelése.
A szűken értelmezett tanítási-tanulási folyamaton túl, fontos szerepe van a tanulók
pályaorientációjának, illetve pályaválasztásának.
Mindezek alapján a TSZTR elemei következő területeken működnek:
- Mérés - értékelés: kidolgozásra kerültek a 9. évfolyamosok számára a
szakmacsoportokhoz tartozó bemeneti kompetenciamérések. A méréseket
minden iskola 9. évfolyamos hallgatója megírta a mérési csoport tagjainak
koordinálásával. Az eredményeiket a fejlesztő csoport tagjai használták fel.
- Tanulók fejlesztése: egyéni és csoportos formában valósulnak meg. Egyéni
fejlesztésben a városban működő Pedagógiai Szolgáltató Központ szakemberei
működnek
közre.
Csoportos
fejlesztés
területei:
kommunikáció,
személyiségfejlesztés, tanulásmódszertan, munkaerő piaci ismeretek
(Munkaügyi Központ szakemberei vezették a foglalkozásokat)
- Pályaorientáció: célcsoportja elsősorban az általános iskolák 6 – 7. osztályos
tanulói. A Savaria TISZK a pályaorientációs tevékenysége keretében nyílt
napokat szervezett, bemutatta a központi képzőhelyet, osztályfőnöki órát tartott
a TISZK-ben, az általános iskolai pályaorientációs felelősök számára
rendszeres műhelymunkát szervezett, akkreditált továbbképzést biztosított
számukra.
Szakképzés a statisztikai adatok tükrében
Szombathely Megyei Jogú Város fenntartásában lévő középfokú közoktatási intézményekben
a tanulólétszám megoszlását az alábbi táblázat mutatja:
Tanév
1990/1991
2002/2003
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

Gimnázium
%
%
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő

15%
19%
19%
1 488
19%
1 472
18%
1 415
18%
1 399
18%
1 404

Szakközépiskola
41%
57%
60%
4 682
60%
4 651
61%
4 764
61%
4 799
60%
4 745

Szakiskola
44%
24%
21%
1 684
21%
1 583
21%
1 633
21%
1 609
22%
1 724

Összesen
100%
100%
100%
7 854
100%
7 706
100%
7 812
100%
7 807
100%
7 873

A 2008/2009. tanévtől kezdve valamennyi szombathelyi szakképző intézmény
tevékenységében a szakképzés területén koordináló szerepet tölt be a Savaria TISZK. A
TISZK intézményhálózatához 11 önkormányzati fenntartású intézmény tartozik (Az alapítványi
fenntartású Vasi Bau Szakképző Iskola a 12. tag.). A 11 intézményből 5 iskolában csak
szakközépiskolai képzés folyik.
A 6 szakképzőiskola, amely az érettségit adó képzés mellett szakiskolai oktatásban is
részesíti diákjait, a következő:
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1. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
2. Hefele Menyhért Építő és Faipari Szakiskola
3. Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és
Kollégium
4. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium
5. Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolája
6. Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium
A 2008/2009. tanévben oktatott szakmacsoportok, szakképesítések
évfolyamonkénti bontásban az 1.számú melléklet tartalmazza.

létszámait

A fenti iskolákban a 9-10. évfolyamon elsősorban általános műveltséget megalapozó
közismereti oktatás folyik. A szakmai kerettantervek ezeken az évfolyamokon szakmai
alapozó ismeretek oktatását is lehetővé teszik. A következő évfolyamokon meghatározott
időkeretben (akár a 14. évfolyammal bezárólag) az OKJ szerinti szakmai vizsgá(k)ra készítik
fel a diákokat.
A szakiskolai képzésben a régi és az új OKJ szerinti képzés egyaránt jelen van. Az iskolák a
felsőbb évfolyamokon általában még a régi OKJ szerint „futtatják ki” diákjaikat. A moduláris
rendszerben való képzést és vizsgáztatást felmenő rendszerben vezették be.
A fenti szakképesítéseket szinte teljeskörűen az RFKB támogatott vagy kiemelten támogatott
képzésnek minősítette. Ez alól csak a fodrász szakképesítés kivétel a nem támogatott
besorolásával.
A szakiskolai képzésben minimális mértékben figyelhetünk meg párhuzamos
szakmacsoportokat. A közlekedés szakmacsoport két iskolához kapcsolható (Hefele, Puskás).
A kimenet a két iskolában különböző: a Hefelében járműfényező, ill. fényező, mázoló, a
Puskásban pedig karosszérialakatos szakképesítést szerezhetnek a diákok.
Szakközépiskolai képzés az alábbi intézményekben folyik:
1.
2.
3.
4.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
Hefele Menyhért Építő és Faipari Szakiskola
Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és
Kollégium
5. Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
6. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium
7. Művészeti Szakközépiskola
8. Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolája
9. Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium
10. Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium
11. Szent-Györgyi Albert Középiskola
A 2008/2009. tanévben oktatott szakmacsoportok, szakképesítések
évfolyamonkénti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

létszámait

A szakközépiskoláinknál párhuzamos képzés mindössze a kereskedelmi ügyintéző
szakképesítés esetében tapasztalható. A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola, ill. a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola kínálja ezt a képzést
érettségizett diákjainak. Az RFKB a szakképesítést a támogatott kategóriába sorolta.
Szakmacsoportonként is vizsgáltuk az intézményeket, az erről készült összefoglaló táblázatot
a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A táblázatból kitűnik, hogy az adott szakmacsoporthoz tartozó szakképző intézmények száma
1-4 között mozog. A legnépszerűbb az informatika, (4 iskolával), a gépészet és a közlekedés
(3-3 iskolával). A táblázatban ugyan nem szerepel, de említést kell tenni a Vasi Bau
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alapítványi szakképző iskoláról, amelyben építészet és faipar szakmacsoportban folyik a
képzés.
Négy szakmacsoportban nincs szakképzés a Savaria TISZK intézményhálózatában: szociális
szolgáltatások, oktatás, nyomdaipar, vegyipar.
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2008. szeptember 25-én
tartott ülésén a 2007. évi CII. törvény értelmében tett javaslatot a beiskolázási irányok és
arányok meghatározására. A 257 alap-szakképesítésre vonatkozóan egyenként tett
minősítést.
A kategóriák a következők:
1. Kiemelten támogatott szakképesítés:
o a hiányszakmák, a 2012-es kereslet legalább 2,5-szerese a 2007-es beiskolázási
létszámnak.
2. Támogatott szakképesítés:
o a 2012-es kereslet legalább egyötöde (20%) a 2007-es beiskolázási létszámnak.
3. Szakképzési fejlesztési forrás által nem támogatott szakképesítés:
o a 2012-es kereslet nem éri el a 2007-es beiskolázási létszám egyötödét.
4. A régióban iskolarendszerű szakképzésben nem oktatott szakképesítés.
A szakképesítések két forrásból kaphatnak támogatást:
o decentralizált keretből
o hozzájárulásra kötelezettektől
A döntés értelmében az 1. kategória mindkét forrásból, a 2. kategória csak a hozzájárulásra
kötelezettektől kaphat támogatást. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntése
értelmében a 3. kategóriában legalább 30%-os csökkentést kell végrehajtani.
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által összeállított döntéstábla
tartalmazza a szakképzési szakmacsoporti besorolásokat, valamint a 257 alapszakképesítésre vonatkozó egyenkénti minősítést.
Nem támogatott szakképesítések intézményeinkben a következők:
- OÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolája (fodrász)
- Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium (külkereskedelmi
üzletkötő – szakközépiskola)
- Művészeti Szakközépiskola (alkalmazott fotográfus – szakközépiskola)
Vas megyében a munkaerőigényt a 2007-2008. évekre vonatkozóan az alábbi táblázat
mutatja:
Szakképesítés
Fodrász
Külkereskedelmi üzletkötő
Alkalmazott fotográfus

beiskolázás (fő)
2007.
27
34
4

bejelentett
munkaerőigény (fő)
2007.
3
3
2

bejelentett
munkaerőigény(fő)
2008. I. félév
8
1
0

Az RFKB döntése értelmében a nem támogatott szakképesítések vonatkozásában a jövőben
a beiskolázási létszámot illetően csökkentést kell végrehajtani.
A jövőre vonatkozó, megoldandó feladatok:
A 11-12. évfolyamokon azonos szakmacsoporton belül azonos tartalmú és óraszámú szakmai
alapozást kell biztosítani az iskoláknak. Ebben az esetben nem okozna különösebb
problémát, ha a diák a 13. évfolyamon másik iskolában, vagy akár a központi képzőhelyen
folytatná tanulmányait. Így különböző iskolából érkező tanulókat lehetne „összevonni”. Ez
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minden iskolának érdeke lenne abban az esetben, ha iskolánként létszámgondok miatt nem
tudják elindítani az adott szakképesítést.
Azonos szakmacsoporton belül mindenképpen össze kell hangolni az iskoláknak a helyi
szakmai programjukat. (Ezt a Fővárosi Önkormányzat néhány évvel ezelőtt a fővárosi
iskoláknak kötelezően elő is írta.)
Nem mindegy a szakmai alapozó évfolyamokon történő tanulmányok beszámításának a
mértéke sem. Amennyiben ezeken az évfolyamokon csak alapozás, szakmai
szemléletformálás folyik, és a beszámítás mértéke minimális, nem okoz nehézséget a diáknak
a szakmacsoport, ill. a szakképesítés váltás.
1.3.5. Pedagógiai szakszolgálatok szerepe
Középiskoláink többsége önmaga biztosítja a gyógytestnevelés ellátását, tekintettel arra,
hogy rendelkeznek a megfelelő végzettségű szakemberrel. A feladat ellátására fordított
órakereteket és a megbízási szerződések pénzügyi fedezetét a fenntartó az elmúlt években
biztosította.
Az elmúlt években a középiskolában is növekedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma.
Középiskoláinkban még nem alakult ki a hagyománya a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált oktatásának. A jogszabályok előírják a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá nevelésük-oktatásuk pedagógiai irányelveit is. Erre fel
kell készülni, és élni kell a pedagógiai szakszolgálatok, valamint az Aranyhíd NOIK nyújtotta
lehetőségekkel.
A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó
szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az
értékelés és minősítés alól.
Az utóbbi években a jogszabályi változások következtében egyre több középiskolás tanulónál
állapítottak meg tanulási nehézséget, és javasoltak mentességet tantárgyak, vagy
tantárgyrészek minősítése, értékelése alól. Erre tekintettel az érintett tanulók az érettségi
vizsgákon írásbeli vizsgáik egy részét szóbelivel helyettesíthetik, illetve idegen nyelv, esetleg
matematika helyett más tantárgyat választhatnak érettségi tantárgyként.
A legutóbbi felmérések szerint középfokú oktatási intézményeinkben mintegy 120 tanulási
nehézséggel, részképesség-zavarral, idegen nyelvtanulási problémákkal küzdő diák tanul, 23
a sajátos nevelési igényű diákok száma. Közöttük dyslexiások, dysgraphiások vagy
dycalculiások, hallássérült, látás-, illetve mozgássérült és beszédfogyatékos tanuló található.
Ekkora tanulólétszám már indokolja, hogy a normatíva igénylés lehetőségére tekintettel
felülvizsgáljuk a középfokú oktatási intézmények alapító okiratait, beemelve a sajátos nevelési
igényű tanulók ellátását.
A kiegészítő normatívák igénybevételével a szükségleteknek megfelelően biztosítani tudjuk a
különböző tanulási nehézséggel rendelkező tanulók felzárkóztatását, fejlesztését az
iskolákban differenciált tanórai foglalkozások, illetve korrepetálások keretében.

1.3.6. Személyi és tárgyi feltételek
A 2008/2009. tanévben Szombathely középfokú oktatási intézményeiben 573 pedagógus,
ebből a kollégiumokban 55 nevelőtanár dolgozik. Az Oladi ÁMK általános iskolájában és
szakképző iskolájában együttesen további 67 pedagógus dolgozik. Az intézményvezetők
mindegyike közoktatási vezetői szakképzettséggel és pedagógus szakvizsgával rendelkezik.
Tudományos fokozattal egy igazgató rendelkezik.
A pedagógusok végzettsége a törvényben előírt feltételeknek megfelelő.

48

Valamennyi középfokú intézmény önálló gazdálkodási joggal rendelkezik. Gazdasági, iskolai
adminisztrációs, oktatástechnikusi feladatokat és technikai feladatot ellátók létszáma 290 fő
(Oladi ÁMK-val együtt).
A jogszabályok a pedagógusok részére ismereteik bővítése és megújítása céljából
meghatározott időszakonként kötelező továbbképzést írnak elő. A pedagógusok az iskola
pedagógiai programjában megfogalmazott prioritásoknak, valamint a jogszabályi
változásokból adódó feladatoknak megfelelően teljesítik a 7 évre szóló 120 órás
továbbképzési kötelezettségüket.
Középiskoláink, elsősorban a szakképző intézmények felszereltsége, eszközellátottsága jobb,
mint a másik két ágazaté. A pályázati forrásoknak és a szakképzési hozzájárulásból
megszerezhető támogatásoknak köszönhetően jelentősen javultak az intézmények tárgyi
feltételei.
1.3.7. Működési keretek
Az intézmények működését meghatározó alapdokumentumok (alapító okirat, pedagógiai
program, SZMSZ, egyéb belső szabályzatok) valamennyi intézményben a törvényi előírások
figyelembe vételével kerültek elkészítésre, szükség szerinti aktualizálásra és fenntartói
jóváhagyásra.
1.4. A működés rendje, alapdokumentumok
A nevelési-oktatási intézmények működésének legfontosabb alapdokumentuma, az alapító
okirat, amelyek a jogszabályi változások, valamint az intézmények feladatának változása
esetén folyamatosan módosításra kerültek. Az alapító okiratokba bekerültek az intézmények
által felvehető maximális gyermek-, illetve tanulólétszámok, a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók integrált nevelése-oktatása, az intézmények új programjai. Jogszabályi
változásból adódóan az intézmények elnevezésének – ezen belül a nemzetiségi nevelésoktatás, valamint a két-tanítási nyelvű oktatást végző intézmények elnevezése idegen nyelven
- pontosítása megtörtént.
Indokolt esetekben az intézmények módosították a szervezeti és működési szabályzatukat
és a házirendjüket. Átfogó, valamennyi intézményre kiterjedő szervezeti és működési
szabályzat, valamint házirend felülvizsgálatra és fenntartói jóváhagyásukra 2005-ben került
sor. A jogszabályi változások következtében 2009-ben ismételten felül kell vizsgálni ezeket a
dokumentumokat.
2004-ben önkormányzatunk elkészítette a közoktatási intézményekre vonatkozó
minőségirányítási programját (ÖMIP), és ezt követően intézményeink elkészítették a
fenntartói programmal összhangban lévő intézményi minőségirányítási programokat is (IMIP),
amelyek fenntartói jóváhagyása megtörtént. Az intézményi minőségirányítási programok a
működési folyamatokat vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési tevékenységeket
foglalják egységbe.
E dokumentumok figyelembe vételével került kidolgozásra az Önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézmények négyévenkénti szakmai, törvényességi és gazdálkodási
ellenőrzésének rendszere. A négy évre szóló dokumentum alapján - az ütemezésnek
megfelelően - minden évben más intézmények átfogó ellenőrzésére került sor, amelynek célja
annak megállapítása, hogy az intézmények működése megfelel-e az alapító okiratban
foglaltaknak, valamint az alapító okiratban foglalt feladatok ellátására előírt szakmai
követelményeknek.
Az ellenőrzések során vizsgáltuk a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és
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ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésére tett intézkedéseket.
Az ellenőrzések egyfajta segítséget is nyújtanak a vezetőknek ahhoz, hogy a teljes intézményi
dokumentáció naprakész legyen.
2006-ban az intézmények kidolgozták és fenntartói jóváhagyásra benyújtották a vezetők és a
pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Mindezek mellett 2006-ban jogszabályi
előírás alapján elkészítették a kezdő pedagógusok beilleszkedését, pályakezdésüket segítő
gyakornoki szabályzatot.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló törvény szerint az
Oktatási és Kulturális Minisztérium által megfogalmazott ajánlás alapján Önkormányzatunk
2008-ban elkészíttette a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, amelyet a
közgyűlés
jóváhagyott.
Ehhez
kapcsolódóan
az
intézmények
kiegészítették
nevelési/pedagógiai programjukat a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és
sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségét segítő stratégiai programmal, amely
szintén fenntartói jóváhagyással került elfogadásra.
A települési és az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv elkészítése, és az abban
foglaltak teljesítése elengedhetetlen feltétele az európai uniós és a kormány által kiírt
pályázatokon történő részvételnek.
Az intézmények a jogszabályi előírások, illetve új feladat esetén aktualizálták, módosították,
kiegészítették nevelési, pedagógiai programjukat, amelyet a fenntartó jóváhagyott.
1.5. A nevelés-oktatás tárgyi feltételei, az intézmények műszaki állapota,
eszközállománya és felszereltsége
A nevelési, oktatási feladatellátás tárgyi feltételeit két vonatkozásban célszerű vizsgálni:
• Épületek, illetve helyiségek, ezen belül
- az épületállomány, illetve a rendelkezésre álló helyiségek száma biztosítja-e a
feladatellátást;
- a meglévő épületállomány minőségi, műszaki állapota megfelelő-e a
feladatellátáshoz.
• Berendezések, eszközök és felszerelések megfelelőségét.
Épületek, helyiségek
A nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló, többször módosított 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza az épületekre, helységekre vonatkozó
minimális előírásokat.
A korábban meglevő hiányosságok pótlása érdekében az eltelt időszakban történt
elmozdulás, azonban néhány korábban ismert probléma továbbra is fennáll, aminek alapvető
oka a forráshiány.
Átalakításokkal, helységek funkciójának módosításával több intézményben sikerült
megteremteni a jogszabályokban meghatározott feltételeket, illetve néhány intézményben
(Aranyhíd, Derkovits, Mocorgó) a folyamatban lévő beruházásokkal szűntek, illetve szűnnek
meg a hiányosságok.
A következőkben felsorolt hiányosságok megoldására azonban az előző időszakban sem
kerülhetett sor:
•

•

Több óvodában nincs tornaszoba. Helyenként problémát jelent a hiányzó orvosi szobák,
logopédiai foglalkoztatók, egyéb helyiségek (pl. irodák) biztosítása, ha a jelzett
helyiségek kialakítása épületen belül nem oldható meg. Ilyen például a Játéksziget, a
Mesevár Óvoda, ahol ezen helyiségek nagy része nem biztosított.
A Derkovits Gyula Általános Iskola nem rendelkezik tornateremmel, csak tornaszobával.
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•
•

A Reguly Antal Általános Iskolában nem biztosított a tanulók számára a szintenkénti és
nemenkénti külön mosdó helyiség.
A 7 fős kollégiumi szobákat sem tekinthetjük megfelelőnek, mert ideálisnak a maximum
4 fős elhelyezést tekintenénk. Ez azonban azt jelentené, hogy a meglévő kollégiumok
kapacitását a jelenlegi létszámhoz kellene igazítani. Új férőhelyeket csaka kollégiumot
igénylők számának jelentős növekedése esetén a kollégiumok tetőtérének beépítésével
lehetne létesíteni.

Önkormányzatunk nevelési-oktatási intézményeinek épületei a lehetőségekhez képest
elfogadható állapotban vannak. A megoldásra váró akut problémák olyan nagyságrendűek,
amiket a város saját erőből várhatóan évtizedekig nem lesz képes megoldani.
Emiatt Önkormányzatunk minden lehetséges pályázati forrást igyekszik kihasználni az
intézmények korszerűsítése érdekében.
Épületeink megfelelőségével kapcsolatosan ugyancsak két területet szeretnénk kiemelni.
Minőségi megfelelés: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyeket megillető jogként deklarálja a számukra
akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetet.
Intézményeink nagy többségében nem biztosítottak az akadálymentes közlekedési
lehetőségek, a fogyatékosok által is használható mosdó helységek, stb. Az akadálymentesítésre vonatkozóan készültek ugyan felmérések, de ezzel kapcsolatos lényeges
továbblépésre forráshiány miatt nem került sor.
A rendelet megjelenését követően több intézményünknél, a bejáratot tették alkalmassá
fogyatékos személyek fogadására, de intézményi forrásból ennél többre nem volt mód.
Néhány intézmény esetében azonban jelentősebb elmozdulás történt az akadálymentesítés
terén:

•

•
•

•

A Bercsényi Miklós Általános Iskolának az épület teljes akadálymentesítésére és
informatikai fejlesztésére benyújtott pályázata sikeres volt. A beruházás 2005.
szeptemberére elkészült. Ezzel együtt az iskola vállalta a mozgássérült sajátos nevelési
igényű tanulók integrált általános iskolai nevelését-oktatását.
2009-ben elkészül az Aranyhíd NOIK komplex fizikai akadálymentesítése (lift,
akadálymentes közlekedés az intézmény területén belül, akadálymentes parkoló
kijelölése).
A Derkovits Gyula Általános Iskola és a Mocorgó Óvoda esetében a korszerű
közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság
tükrében c. eredményes pályázat során projektarányos akadálymentesítés valósul meg
2009-ben.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP) keretén belül „a Losonc utcai Óvoda, a
Szűrcsapó Óvoda, a Nagy Lajos Gimnázium és a Kereskedelmi és Vendéglátói
Szakképző Iskola és Kollégium korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása,
fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” címmel pályázatot nyújtott be, melyet a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra érdemesnek ítélt.
A 4 intézmény felújításánál komplex és projektarányos akadálymentesítés valósulhat
meg 2010-ben.

Műszaki megfelelés: Épületeink műszaki állapota az elmúlt évek szűkösre szabott felújítási
és karbantartási keretösszegei miatt több esetben inkább romlott, mint javult. Intézmény
felújítások keretében minden évben csak a legégetőbb problémákat sikerült orvosolni.
Az alábbiakban felsoroljuk az 2004-2009. közötti időszak legfontosabb beruházásait és
felújításait:
2004.

bruttó
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Herman O. Szakképző Isk.kollégiumi vizesblokk felújítása
Nagy Lajos Gimnázium É-i oldalszárny tetőfelújítás
Élelmiszeripari SZKI homlokzat és tető felújításai
Szent-Györgyi tetőszigetelés
Eötvös J. Ált.Isk. tetőfelújítás
Gothard J. Ált. Isk.tetőszigetelés
Kanizsai D.Gimn. lépcsőfelújítás
2005.
Váci M.Ált.Isk. - előtető készítése
Losonc u-i Óvoda szolgálati lakás átalakítása, csoportszobák,
vizesblokkok kialakítása
Váci Mihály Általános Iskola ifjúsági tagozat kialakítása és a Savaria
Szki tanműhely felújítása
Játéksziget Óvoda világításkorszerűsítése
Kőrösi Óvoda homlokzatfelújítása
Nagy Lajos Gimn.villamoshálózat felújítása
Nagy Lajos Gimn. tetőfelújítása
Aréna Óvoda padozat csere
Teleki SzKI ducolási, javítási munkák
Paragvári részleges tetőfelújítás
Derkovits Gy.Ált.Isk. vizesblokk felújítás
Derkovits Gy.Ált.Isk. attikafal javítás
Aréna Óvoda padlóburkolat csere
Kőrösi Óvoda homlokzatfelújítás
Savaria SZKI kollégiumi kazán felújítása
Savaria SZKI kazánház felújítás

3.887.500,-Ft
1.911.984,-Ft
5.012.440,-Ft
3.611.200,-Ft
1.537.353,-Ft
3.739.020,-Ft
485.996,-Ft
~ 300.000,-Ft
4.217.000,-Ft
38.000.000,-Ft
1.680.835,-Ft
5.500.000,-Ft
2.047.929,-Ft
3.552.430,-Ft
1.606.250,-Ft
549.894,-Ft
2.833.270,-Ft
.638.155,-Ft
2.076.783,-Ft
1.662.650,-Ft
6.239.867,-Ft
3.750.000,-Ft
2.157.000,-Ft

2006.
Kőrösi Óvoda homlokzat felújítás, nyílászáró csere
Maros Óvoda nyílászáró csere
Margaréta u. Óvoda-kazánház tetőszigetelés felújítása
Aranyhíd NOIK -tetőszigetelés felújítása
Nyitra utcai ÁMK-homlokzat felújítása
Művészeti Szki.felújítás,átalakítás,új épületszárny építése
Herman SZKI konyha nyílászázó és bútorcsere
Eötvös Ált.Isk.tornaterem padozatcsere
Kereskedelmi ablakcsere
Losonc Óvoda melegvíztermelő cseréje
Paragvári részleges tetőszigetelés
Derkovits Ált.Isk. tornaterem öltözők vizesblokk felújítás
Simon I.Ált.Isk. nyílászáró korszerűsítés
Váci főbejárati ajtó cseréje
Bercsényi főbejárati ajtó cseréje
Szentkirályi Ált.Isk.gáz központi fűtés

14.000.000,-Ft
2.908.908,-Ft
621.904,-Ft
3.608.911,-Ft
7.706.558,-Ft
330.000.000,-Ft
948.156,-Ft
1.152.077,-Ft
964.471,-Ft
1.270.020,-Ft
2.198.282,-Ft
4.566.914,-Ft
1.035.840,-Ft
2.047.200,-Ft
1.339.200,-Ft
4.440.000,-Ft

2007.
Barátság Óvoda - nyílászárók cseréje
Gazdag Erzsi Óvoda – gyermekmosdók felújítása
Losonc Óvoda – nyílászárók cseréje
Bercsényi M. Általános Iskola - bejárati portálok cseréje
Bartók zeneisk.alagsori ütőterem felújítása, hangszigetelés
Gépipari Szakközépiskola – kerítés helyreállítás
Élelmiszeripari Szki kollégiumi tetőtér beépítés
Gothard Ált.Iskola homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje
Aranyhíd udvari játszótér felújítása, korszerűsítése
Neumann J. Ált.Isk.olajtartályok megszüntetése

6.070.200,-Ft
4.778.640,-Ft
5.499.036,-Ft
1.339.200,-Ft
4.895.238,-Ft
2.075.600,-Ft
76.000.000,-Ft
43.000.000,-Ft
9.000.000,-Ft
4.734.370,-Ft

2008.
Hétszínvirág Óvoda - tetőszigetelés felújítása
Zrínyi Ilona Általános Iskola - udvari burkolat készítése

1.062.756,-Ft
1.712.000,-Ft
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Oladi ÁMK tornacsarnok tetőszigetelés

10.290.491,-Ft

A „Szemünk fénye” program keretében, 2007-ben nevelési-oktatási intézményeinkben
világítás-korszerűsítésre került sor, amely várhatóan hosszabb távon is jelentős
költségmegtakarítást jelent.
A program legfontosabb adatait a 6. sz. melléklet táblázata foglalja össze.
A „Testünk melege” program keretében 2007-ben 15 nevelési-oktatásiintézmény fűtési
rendszerének korszerűsítésére került sor a 7. sz. melléklet táblázatában összefoglalt adatok
szerint.
A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása szerint az önkormányzatoknak fel kellett mérnie a
Kötelező eszközjegyzékben foglaltak teljesülését, és a hiányzó eszközök megvalósítására
vonatkozóan ütemtervet kellett készíteni.
A törvényben foglaltaknak megfelelően Önkormányzatunk is felmérte az intézmények
felszereléseit, eszközeit, és 5 évre szóló ütemezést fogadott el a hiányzó eszközök
beszerzésére. Az ütemezést Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 405/2003. (XI.27.)
Kgy. számú határozatában hagyta jóvá, az ütemezésre vonatkozó engedélyt az OKÉV is
megadta. A hiányzó eszközök beszerzésére a jogszabályban meghatározott határidő 2008.
augusztus 31-én járt le.
Intézményeinkben a működéshez alapvetően szükséges eszközök, felszerelések
rendelkezésre állnak. Gyakran okoz nehézséget azonban az elhasználódott, korszerűtlenné
vált eszközök cseréje, pótlása, valamint a korszerű eszközök működtetésének költségei,
esetleg javításuk.
Az eltelt időszakban az Önkormányzat által benyújtott pályázatokon szerzett forrásokból
intézményeink a következő összegeket fordíthatták a jogszabályban előírt eszközök
beszerzésére.
2003.

2004.

Óvodák
5 954 000 5 954 000
Általános isk. 17 745 000 17 745 000
Középiskolák 22 198 000 22 198 000
Összesen 45 897 000 45 897 000

2005.

2006.

2007.

14 765 000 2 946 373 3 603 600
18 749 000 4 167 199 5 692 100
22 198 000 5 428 686 10 145 741
55 712 000 12 542 258 19 441 441

2007.
Közalapítvány

2008.

3 213 562 2 980 953
2 174 721 6 441 652
2 895 871 9 088 016
8 284 154 18 510 621

A fentieken kívül intézményeink egyéb forrásokat – alapítványok, intézmény által benyújtott
pályázatok, SZJA 1 %-a - is felhasználnak hiányzó eszközeik pótlására, az elavultak
cseréjére.
A fennálló problémák adottak, a megoldás megtalálása nem könnyű, de mindezek
ellenére azt elmondhatjuk, hogy intézményeinkben – az ismertetett problémák ellenére
– az alapvető feladatellátás feltételei biztosítottak.
1.6 A gyermekeknek, tanulóknak nyújtott szociális juttatások
1.6.1. Étkezési támogatás
A gyermekek, tanulók étkeztetésének biztosítása az Önkormányzat törvényi kötelezettsége. A
rendelkezések értelmében a tanulók étkezési térítési díjként csak az élelmezési
nyersanyagköltség Áfá-val növelt összegét térítik meg, a törvényben meghatározott normatív
kedvezmények figyelembe vételével.
A hatályos előírások szerint gyermekétkeztetés esetén

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
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bölcsődés,
óvodás,
1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
o fogyatékos gyermekek számára az intézményi térítési díj 100%-át,
 az előző pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
 három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj
50%-át,
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő, tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át
kedvezményként kell biztosítani (együtt: normatív kedvezmény).
o
o
o

Az étkezéshez az állam normatív támogatást biztosít, amely a korábbi években minden
érkező gyermek után megillette az önkormányzatot (mivel valamennyi gyermek, tanuló
étkeztetéséhez kapcsolódó rezsit az önkormányzat „fizeti” meg), 2006-tól már csak a
kedvezményes étkezésre jogosultak után nyújt támogatást az állam.
A normatív támogatás fajlagos, 1 tanulóra jutó mértékének változását a kedvezményes
étkezésre jogosult tanulók tekintetében az alábbi táblázat tartalmazza:
adatok Ft-ban
Megnevezés
óvoda
általános iskola
középiskola

kedvezmény
mértéke
50%
100%
50%
100%
50%

2004
30 000
30 000

2005
30 000
60 000
30 000

30 000

30 000

2006
55 000
55 000
55 000
65 000
55 000

2007
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000

2008
55 000
55 000
55 000

Az „általános”, minden étkező gyermek után biztosított összeg 2004. és 2005-ben 20.000
Ft/tanuló volt.
A kedvezményes étkezésre jogosult gyermekek tanulók létszáma az elmúlt 5 évben városi
szinten összességében nem csökkent:
fő
Megnevezés
óvoda
általános iskola
középiskola
Összesen

kedvezmény
mértéke
50%
100%
50%
100%
50%

2004

2005
565

1 150

310
340
1 593

758
2 473

430
2 673

2006
357
339
1 050
397
501
2 644

2007
351
289
993
317
474
2 424

2008
692
1 324
542
2 558

A kedvezményes étkeztetés biztosításához normatív támogatásként Önkormányzatunk a
következő összegek igénylésére volt jogosult 2004. és 2008. között:
adatok ezer forintban
Megnevezés
óvoda
általános iskola
középiskola
összesen

kedvezmény
50%
100%
50%
100%
50%

2004
16 941
34 506

2005
9 299
20 417
47 782

17 267
68 714

12 906
90 404

2006
19 635
18 645
57 750
21 835
27 555
145 420

2007
19 326
15 902
54 615
17 435
26 070
133 348

2008
38 071
74 050
28 545
140 666
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A törvényi kedvezményeken túl önkormányzatunk a rendeletében foglaltak szerint a
Szombathelyen lakóhellyel rendelkező gyermek- és közoktatási intézményekben tanulók,
illetve ellátottak intézményi étkezési térítési díjához - a szociálisan rászorulók részére kedvezményt nyújt.
A kedvezmény mértékét a család egy személyre jutó havi nettó jövedelmének függvényében
az intézmény állapítja meg.
2004. és 2008. között Önkormányzatunk az oktatási ágazat egészére vonatkozóan a
következő összegeket biztosította étkezési térítési díj-kedvezményként (étkezési segély).
adatok ezer forintban
Megnevezés

2004

Óvoda
Általános iskola
Középiskola
Összesen

2005

2006

2007

2008

3 196

3 206

2 913

2 208

2 128

17 903

17 181

13 088

10 857

8 291

1 201

1 437

1 056

1 006

667

22 300

21 824

17 057

14 071

11 086

Az önkormányzati étkezési támogatás csökkenése a törvény által normatív módon biztosított
ingyenes étkezés bővülésével van összefüggésben.
1.6.2. Tankönyvtámogatás
2002-től törvény szabályozza, hogy a rászoruló tanulók számára ingyenesen kell a
tankönyveket biztosítani.
A tankönyvellátás történhet
 az iskolától történő tankönyv-kölcsönzéses,
 napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételével,
 használt tankönyvek biztosításával, illetőleg
 tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján.
Az ingyenes tankönyvellátást biztosítani kell a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
minden olyan tanuló részére, aki
 tartósan beteg,
 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
 pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus
vagy kóros aktivitászavar),
 három- vagy többgyermekes családban él,
 nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A rászoruló tanulók ingyenes tankönyvellátását az állam normatív támogatással biztosítja. A
tankönyvtámogatásra biztosított normatív támogatás 1 tanulóra vetített fajlagos mértéke az
alábbiak szerint alakult:
adatok forintban
Megnevezés
általános iskola
középiskola

évfolyam
1.-4.
5.-8.
9.-13.

2004
5 600
5 600

2005
3 600
7 200
9 600

2006

2007

2008

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Az ingyenes tankönyvre jogosultak támogatásán túl 2004-ben és 2005-ben 2.400 Ft/fő
támogatást, 2007. és 2008-ban 1.000 Ft/fő támogatást biztosított az állam általános tankönyv
támogatásként (tanulói létszámot alapul véve). 2006-ban nem volt ilyen támogatás.
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Az ingyenes tankönyvre jogosultak létszáma közel 1000 fővel csökkent 2007-re. A csökkenés
oka, hogy az ingyenes kedvezményi körben 2004. – 2006-ban szerepelt „az egyedül álló szülő
által nevelt tanuló” támogatása, amely 2007-ben megszűnt.
fő
Megnevezés
általános iskola
középiskola
összesen

2004
2 768
2 234
5 002

2005
3 096
2 700
5 796

2006
2 864
1 881
4 745

2007
1 852
2 069
3 921

2008
1 869
2 141
4 010

Normatív kedvezményként a tankönyvellátás biztosítására az állam – az általános
tankönyvtámogatás csökkenő mértékére tekintettel – 2008-ban 53 millió Ft támogatásban
részesült.
adatok ezer forintban
Megnevezés
általános iskola
középiskola

2004
15 501
15 178
12 510
18 881
62 070

ingyenes
általános
ingyenes
általános

2005
19 363
14 182
25 949
18 460
77 954

2006
28 640
0
28 810
0
57 450

2007
18 520
4 935
20 690
8 057
52 202

2008
18 690
4 820
21 410
8 197
53 117

A rászoruló tanulók ingyenes tankönyvének biztosítását iskoláink - alapvetően - a központi
tankönyvtámogatásból (normatíva) biztosítják.
Önkormányzatunk
szociális
rendeletében
rendelkezik
a
rászoruló
tanulók
tankönyvvásárlásához nyújtható támogatásról. A támogatás keretösszegét az önkormányzat
minden évben költségvetési rendeletében állapítja meg.
A támogatási összegek intézmények közötti elosztásának feltételeiről az Oktatási és Ifjúsági
Bizottság dönt.
Az oktatási intézmények a rendelkezésükre bocsátott összeget – ahol szükséges – az
ingyenes tankönyvre jogosult tanulók tankönyvére, ahol ez e nélkül is biztosítható, a rászoruló
tanulók tankönyvtámogatására fordítják.
Az önkormányzat által nyújtott tankönyvtámogatás összegeit az alábbi táblázat tartalmazza:
adatok ezer forintban
2004

2005
5 000

2006
2 000

2007
2 000

2008
4 000

2 000

1.6.3. Nyári napközis tábor
Önkormányzatunk minden évben a tanév befejezésétől augusztus közepéig (általában 20-ig)
napközis tábort biztosít azon tanulók részére, akiknek a nyári felügyeletéről szüleik nem
tudnak gondoskodni.
A táborban nagyon sok a rászoruló gyermek, részben azért, mert a napközis tábor ideje alatt
azonos mértékű étkezési normatív kedvezmény illeti meg tanulókat, mint a tanév során.
A tábor ideje alatt Önkormányzatunk biztosítja a tanulók felügyeletét, programokat szervez,
finanszírozza ezek költségét, továbbá napi háromszori étkezést nyújt a résztvevőknek.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tábor 9-10 hete alatt az első hetekben 100-120 tanuló
veszi igénybe ezt a lehetőséget, a tábor végére ez kb 40 főre csökken.
2004. és 2008. között az Önkormányzati napközis tábor megrendezésére az alábbi
összegeket fordítottuk:
adatok ezer forintban
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2004

2005
2 910

2006
2 850

2007
3 000

2008
3 384

3 700

2009. évre a napközis tábor megszervezésére 3.900 e Ft-ot terveztünk.
1.6.4. Balatonberényi táboroztatás
Több éve évente 600 gyermek kedvezményes üdültetését szervezi meg Önkormányzatunk a
Balatonberényi gyermeküdülőben.
A tanulók a részvételi díj kb. felét térítik meg, a fennmaradó részt Önkormányzatunk biztosítja.
A táborozás teljes költsége az Oktatási kiadásokban, a tanulók befizetése (intézmények
közreműködésével) az önkormányzat bevételei között kerül megtervezésre.
A Balatonberényi táborozásra az elmúlt időszakban az alábbi összegeket fordítottuk:
adatok ezer forintban
2004

2005
11 005

2006
12 147

2007
13 035

2008
13 515

14 350

A tanulók befizetése 2004-ben 4.697 e Ft, 2005-ben 4.910 e Ft, 2006-ban 4.864 e Ft, 2007ben 5.040 e Ft, 2008-ban 5.596 e Ft volt, amely csökkentette az Önkormányzat
hozzájárulását.
1.6.5. Ösztöndíj
Tanulmányi ösztöndíj
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapkövetelményeket meghaladó
tanulási feltételek biztosítása érdekében ösztöndíjjal támogatja azokat a szombathelyi
diákokat, akik tartósan jó tanulmányi eredményt nyújtanak és az átlagosnál tehetségesebbek,
de családjuk nehezebb anyagi körülmények között él.
Az ösztöndíj odaítéléséről az iskolák felterjesztése alapján az Oktatási és Ifjúsági Bizottság
dönt.
Az ösztöndíjat tanévenként
 az általános iskolában tanulók esetében legfeljebb 10 fő,
 az érettségit adó középiskolai képzésben részt vevő tanulók esetében legfeljebb 20 fő,
 a szakképzésben az első szakma megszerzésében részt vevő tanulók esetében
legfeljebb 10 fő, továbbá
 iskolatípusonként 1-1 fő roma tanuló kaphatja.
Az ösztöndíj mértéke általános iskolai tanulók számára a tárgyévi minimálbér 10 %-a,
szakképzésben résztvevő tanulók részére a tárgyévi minimálbér 15 %-a, érettségit adó
középiskolai képzésben részt vevő tanulók esetében a tárgyévi minimálbér 20 %-a, amely
összeget – a költségvetési rendeletben megtervezett keret terhére - 10 hónapon folyósítunk
az érintetteknek.
Az ösztöndíjban részesült tanulók létszámát, és a kifizetett összegeket az alábbi táblázat
tartalmazza:
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Év

Minimálbér

Általános iskolás
fő

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

53 000
57 000
62 500
65 500
69 000

11
11
10
11
11

Ft
583 000
627 000
625 000
720 500
759 000

Szakképzésben
résztvevő
fő
9
4
7
6
6

Ft
715 500
342 000
656 250
589 500
621 000

Érettségit adó
képzésben
résztvevő
fő
20
18
13
16
11

Ft
2 120 000
2 052 000
1 625 000
2 096 000
1 518 000

Összesen
fő
40
33
30
33
28

Ft
3 418 500
3 021 000
2 906 250
3 406 000
2 898 000

Petz ösztöndíj
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005-ben Petz Gyula hagyatékából,
végakaratának megfelelően úgynevezett Petz-ösztöndíjat hozott létre.
A Petz-ösztöndíjra
 az a szombathelyi lakóhellyel rendelkező és szombathelyi gimnáziumba,
szakközépiskolába, szakiskolába vagy általános iskola 6-8. évfolyamába járó tanuló
pályázhat,
 akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 1,5-szeresét, továbbá
 az előző év végén elért tanulmányi átlageredménye 4,00-5,00 között van.
A Petz-ösztöndíj elbírálásának elsődleges szempontja a tanuló szociális helyzete.
Egyenlő feltételek esetén előnyt jelent,
 ha a szülő egyedül neveli a gyermekét,
 ha a családban 3 vagy több gyermek van,
 ha a családban fogyatékos gyermek van,
 továbbá előnyt jelent a magasabb évfolyamba járás.
A Petz-ösztöndíj kiadására legalább 20 éven keresztül, legfeljebb a tiszta hagyatéki vagyon
erejéig kerül sor.
Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletben meghatározott további hozzájárulására
figyelemmel minden évben 20 tanuló részesült ösztöndíjban, melyből 10 általános iskolai
tanuló. Az ösztöndíj személyenkénti összege 62.500.-Ft, a 20 tanuló részére kifizetett összeg
évente 1.250 e Ft volt.
Az ösztöndíj odaítéléséről az Oktatási és Ifjúsági Bizottság döntött.
1.6.6. Óvodáztatási támogatás:
2009. január 1-jén lépett hatályba a gyermekvédelmi törvényben szabályozott óvodáztatási
támogatás. A juttatást a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei vehetik igénybe.
Aki megfelel a kritériumoknak, a gyermek beíratásakor húszezer forint támogatásban
részesül. Ha a gyermek rendszeresen jár óvodába, abban az évben még két alkalommal,
júniusban és decemberben további tíz-tíz ezer forintra jogosult. A támogatást az kérheti,
akinek a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, a szülő a gyermek
három éves koráig legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a gyermeket pedig
legkésőbb annak az évnek a végéig beíratják az óvodába, amikor betölti negyedik életévét. A
gyermeknek a támogatás elnyerése után is rendszeresen járnia kell óvodába, ami azt jelenti,
hogy naponta legalább 6 órát ott kell töltenie, és egy nevelési évben 25 százaléknál többet
nem hiányozhat.
A kérelmeket a helyi polgármesteri hivatalnál lehet leadni; a jogosultságot a jegyző állapítja
meg, a támogatást az Államkincstár utalja át az önkormányzatnak.
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1.7. A pedagógiai szakszolgálatok helyzete
A pedagógiai szakszolgálat a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelésioktatási intézmény feladatainak ellátását segíti.
A Vas Megyei Önkormányzat és a Szombathely Megyei Jogú Város közös fenntartásában
működő Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai és Szakszolgálatot a fenntartók közös
megegyezéssel 2006. október 1-jei hatállyal megszüntették.
A pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok ellátásáról Önkormányzatunk
részben saját intézményében, részben a Nyugat-magyarországi Egyetem a Savaria Egyetemi
Központ intézményegységeként működő Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központtal kötött
megállapodás alapján látja el a következő módon:
• gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Aranyhíd NOIK
• fejlesztő felkészítés
Aranyhíd NOIK
• tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság, országos szakértői bizottságok
• nevelési tanácsadás
Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ
• logopédiai ellátás
Aranyhíd NOIK
• továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
TISZK
• konduktív pedagógiai ellátás
Aranyhíd NOIK
• gyógytestnevelés
saját intézmények
1.8. Kapcsolat a Kistérséggel
Szombathely Megyei Jogú Város a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás tagja,
nevelési-oktatási intézményeit önállóan tartja fenn.
A Város a Kistérség számára az alábbi feladatokat látja el:
•

Az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ részt vesz a korai fejlesztés és
gondozás feladatellátásában.

•

Feladatellátási megállapodás alapján biztosítja az általános iskolai nevelést, oktatást
több, a Szombathelyi Kistérségben levő település tanulói számára. Bucsu és Sé
tanulói esetében a Derkovits Gyula, Kisunyom, Nárai és Sorkikápolna esetében a Dési
Huber István, Pornóapáti esetében a Reguly Antal, Salköveskút és Söpte esetében a
Bercsényi Miklós Általános Iskola, Vassurány esetében pedig a Neumann János
Általános Iskola biztosít kötelező felvételt az általános iskolás tanulók számára.

•

A Bartók Béla Zeneiskola az alapfokú művészetoktatást biztosítja kihelyezett képzés
fornájában feladatellátási megállapodás alapján a Kistérség települései közül
Felsőcsatáron, Gencsapátiban, Vasszécsenyben és Vépen.

1.9. Az oktatási ágazat finanszírozásának, költségvetési helyzetének alakulása
Az Önkormányzat kiadási szerkezetét tekintve az elmúlt időszakot az oktatásra fordított
összegek arányának csökkenése jellemezte.
A 2004. évi tényleges, és a 2009. évre tervezett adatokat figyelembe véve, 6 év alatt az
önkormányzat kiadásain belül 41,65 %-ról 33,44 %-ra, csak a működési kiadásokra vetítve
48,34 %-ról 43,2 %-ra csökkent az oktatásra fordított összeg.
adatok ezer forintban
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Év

Önkormányzat
kiadási
főösszeg
ebből
működési
kiadások
19 332 781
16 657 765
20 580 588
16 948 864
22 901 544
17 456 350
23 561 006
18 335 346
33 159 805
22 284 954
24 488 554
18 955 721

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009. Tervezett

Oktatási
intézmények
kiadásai
8 051 649
8 493 949
8 479 577
8 947 814
9 498 393
8 188 160

%
kiadási
főösszeghez
41,65
41,27
37,03
37,98
28,64
33,44

működési
kiadásokhoz
48,34
50,12
48,58
48,80
42,62
43,20

Abszolút összegét tekintve azonban jelentős növekedést mutat az ágazat össz kiadásainak
alakulása, ezen belül a tényleges önkormányzati támogatás mértéke. A kiadások növekedését
és az ezeket befolyásoló tényezőket területenként mutatjuk be.
Az óvodák esetében a tényleges önkormányzati támogatás 2004. és 2008. között az
alábbiak szerint alakult:
Év

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

Intézményi
összes
saját
bevétel
bevétel

Normatív
támogatás

ezer forintban
136 207
120 181
117 429
141 617
152 599

1 340 817
1 338 168
1 310 450
1 516 764
1 626 388

Tényleges
önkormányzati
támogatás

1 gyermekre
jutó önkorm.
támogatás

össz bevétel
%-ában
575 972
582 513
557 484
602 318
672 434

628 638
635 474
635 537
772 829
801 355

42,96
47,49
48,50
50,95
49,27

Ft-ban
251 355
259 660
237 303
308 432
318 672

Az össz bevétel 21 %-al, összesen 285 millió Ft-tal nőtt, ezen belül a saját bevételek 12 %-al,
a normatív támogatás 17 %-al, a tényleges önkormányzati támogatás 27 %-al emelkedett.
A saját bevételek közel 100 %-át a gyermekek étkezési térítési díjából befolyó összeg képezi.
Az új rendszerű, csoportfinanszírozás jellegű normatív támogatás az óvodák tekintetében
kedvezőbb, az általános és középiskolás területen a korábbinál kedvezőtlenebb finanszírozási
arányt eredményez.
Egy gyermekhez - 2008. évre vonatkozóan - átlagosan 318.672 Ft-tal járul hozzá
Önkormányzatunk.
A tényleges önkormányzati támogatás emelkedésének indoka a kiadások szerkezetéből
következik.
Az óvodák kiadásán belül a bér, járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeni juttatása,
valamint a felhalmozási, felújítás, pénzeszközátadás (együttesen egyéb) kiadások változását
a következő adatok mutatják:
Év

Összesen
bér

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2008/
2004.
%

e Ft
1 300 237
1 316 915
1 284 484
1 432 995
1 543 548
1 433 098

e Ft
714 483
725 817
734 941
778 137
807 494
714 956

118,71

113,02

%
54,95
55,11
57,22
54,30
52,31
49,89

járulék
e Ft
%
240 874 18,53
243 231 18,47
240 401 18,72
254 896 17,79
260 105 16,85
236 931 16,53

107,98

ebből
dologi
ellátottak jutt.
e Ft
%
e Ft
%
333 006 25,61
3 194 0,25
334 842 25,43
3 226 0,24
296 387 23,07
2 912 0,23
339 764 23,71
2 207 0,15
403 966 26,17
2 128 0,14
481 211 33,58
0 0,00

121,31

66,62

egyéb
e Ft
%
8 680 0,67
9 799 0,74
9 843 0,77
57 991 4,05
69 855 4,53
0 0,00

804,78
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Az átlagos 18,71 %-os emelkedésen belül kisebb mértékű, 13,02 %-os a bér, 7,98 %-os a
járulék, 21,31 %-os a dologi kiadásokban bekövetkezett változás. Az ellátottak pénzbeni
juttatása, valamint a felhalmozási, felújítás tekintetében jelentősen, 8 szorosára megnőtt az e
célra fordított összeg: kisebb részt pályázati, nagyobb részt önkormányzati támogatás a
forrása.
A béremelkedésre a bértábla változása pozitív, az alkalmazotti létszám csökkenése negatív
hatással volt :
o a technikai dolgozók bére 22,2 % és 37,5 % között,
o a főiskolát végzett alkalmazottak bére 22 % és 28 % között,
o az egyetemet végzett alkalmazottak bére 20 % és 21,5 % között változott.
o az alkalmazotti létszám a 2004. évi 388 főről 2008-ra 357 főre csökkent (Gamesz-szal
együtt).
A járulékok bérnél kisebb mértékű növekedése jelzi, hogy összességében minimális
mértékben, de csökkentek a járulékok.
A dologi kiadások növekedése átlagosan 21,31 %-os volt. Ugyanakkor az intézmények
költségvetésében évek óta csak az energia és élelmezés tervezhető úgy, hogy figyelembe
vehető az előző évi áremelkedés. 2004. és 2009. január 01. között az energia árak 64 %-al,
az élelmiszerek ára pedig 38,4 %-al nőtt. A két érték mutatja, hogy a többi dologi kiadásra –
irodaszer, telefon, tisztítószer, kisértékű eszközök beszerzése, igénybevett szolgáltatások díjai
stb. – fordított összeg reálértéke milyen mértékben csökkent. Az átlagos infláció 2004-2008.
között 28,4 % volt.
Az általános iskolák vonatkozásában 2004. és 2008. között az alábbiak szerint nőtt
önkormányzati támogatás:
Év

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

Intézményi
összes
saját
bevétel
bevétel

2 873 449
3 040 319
3 045 274
3 116 995
3 130 768

Normatív
támogatás

ezer forintban
290 091
1 721 595
219 686
1 810 049
205 217
1 674 971
209 537
1 538 954
222 569
1 359 252

Tényleges
önkormányzati
támogatás

1 gyermekre
jutó önkorm.
támogatás

össz bevétel
%-ában
861 763
1 010 584
1 165 086
1 368 504
1 548 947

29,99
33,24
38,26
43,90
49,47

Ft-ban
117 877
141 545
170 664
219 189
259 847

Az összes bevétel átlagosan 9 %-al, 257 millió Ft-tal nőtt. Ezen belül az intézményi saját
bevételek a 2004. évi 77 %-ára csökkentek, a normatív támogatás a 2004. évi 79 %-ára
csökkent. A tényleges önkormányzati támogatás „kompenzálta” a különbözetet, 180 %-ára
emelkedett a 2004. évi támogatáshoz képest.
Egy általános iskolás tanuló átlagosan 259.847 Ft-jába kerül Önkormányzatunknak (a Nyitra
utcai ÁMK-nál a kulturális feladatra fordított kiadásokat az adatok nem tartalmazzák).
A saját bevételek túlnyomó részét általános iskolák esetében is a tanulói étkezési térítési díjak
képezik. A saját bevételek csökkenése a tanuló létszámban bekövetkezett csökkenésből
adódik.
A normatív támogatás tekintetében tapasztalható 360 millió Ft-os visszaesésnek csak részben
indoka a létszámcsökkenés. A normatív támogatási rendszer többször módosult az elmúlt
időszakban, és ezek a változások kedvezőtlenül érintették az önkormányzatokat.
A teljesség igénye nélkül az általános iskolák esetében bekövetkezett negatív tényezők:
o 2006-tól normatív étkezési támogatás csak a törvény által 50 %-os, illetve ingyenes
étkezésre jogosult tanulók után biztosított, ezt megelőzően minden étkezést igénybe
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vevő tanuló után 20.000 Ft támogatást igényelhettünk. 2005-ben csak általános
iskolára vonatkozóan 2096 főre 41.926.000 Ft volt az e címen biztosított támogatás.
o 2007. szeptemberétől az óvodába és általános iskolába bejáró tanulók után nem
igényelhető „bejáró” normatíva, mely 15.000 Ft/ fő volt. 2006-ban 776 fő bejáró
általános iskolás után 11.640.000 Ft normatív támogatásban részesültünk.
o a csoportfinanszírozás bevezetése az iskolai oktatásnál kedvezőtlenebb a korábbihoz
képest, pl. az 1. évfolyamon 21 fő tanuló mellett (ezzel a minimum létszámmal számol
a csoportfinanszírozás) a régi támogatással 4.053.000 Ft-ot, az új támogatással
3.060.000 Ft normatívát tudunk igényelni. Az egyes évfolyamokon eltérő a csökkenés,
5. évfolyamon 693.000 Ft/osztály, 8. évfolyamon + 448.00 Ft a különbözet.
A kiadások szerkezetét az alábbi táblázat mutatja:
Év

Összesen
bér

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.

e Ft
2 805 822
3 012 637
3 024 649
3 055 900
3 054 100
2 615 100

e Ft
1 623 848
1 756 154
1 810 419
1 806 109
1 746 831
1 523 387

2008/
2004.

108,85

107,57

%
57,87
58,29
59,86
59,10
57,20
58,25

járulék
e Ft
%
535 494 19,09
580 375 19,26
584 080 19,31
583 524 19,09
560 924 18,37
503 539 19,26
104,75

ebből
dologi
ellátottak jutt.
e Ft
%
e Ft
%
609 702 21,73 20 064 0,72
584 404 19,40 31 728 1,05
587 223 19,41 16 069 0,53
618 246 20,23 14 179 0,46
655 694 21,47 11 314 0,37
587 803 22,48
371 0,01
107,54

56,39

egyéb
e Ft
%
16 714 0,60
59 976 1,99
26 858 0,89
33 842 1,11
79 337 2,60
0 0,00
474,67

Az átlagos 8,85 %-os kiadás-növekedésen belül 7,57 %-al nőtt a bérek, 4,75 %-al a járulékok
mértéke. Az alkalmazotti létszám 2004-ben 808 fő volt, 2008. évre 678 főre csökkent.
A béremelkedés az óvodáknál leírtak szerint 22 % és 37,5 % közötti volt, besorolástól és
életkortól függően.
A dologi kiadások változása - 7,54 % - messze elmarad az infláció mértétől. Az általános
iskolák esetében is érvényesek az óvodáknál leírtak.
Csökkent az ellátottak pénzbeni juttatása (alapvetően a tanulói létszám miatt), jelentősen nőtt
viszont 2008-ra a felhalmozás, felújítás, pénzeszközátadás kiadása.
A középiskolákra vonatkozó, tényleges önkormányzati támogatás változását a 2004. és
2008. közötti időszakra az alábbi táblázat tartalmazza:
Év

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2004
2008.

Intézményi
Normatív
összes
saját
támogatás
bevétel
bevétel
ezer forintban
4 191 008
819 839
2 722 118
4 388 695
782 658
2 857 308
4 364 746
626 304
2 668 318
4 673 480
641 449
2 662 766
5 116 522
628 248
2 593 203
122%

77%

95%

Tényleges
1 gyermekre
önkormányzati
jutó önkorm.
támogatás
támogatás
össz bevétel %-a
Ft-ban
649 051
15,49
68 562
748 729
17,06
80 725
1 070 124
24,52
117 365
1 369 265
29,30
145 303
1 895 071
37,04
195 640
292%

239%

285%

Az összes bevétel 2008. évben a 2004. évihez viszonyítva 22 %-al, 925,5 millió Ft-tal nőtt,
ugyanakkor 77 %-ra, 192 millió Ft-tal csökkent a saját bevételek összege, 95 %-ra, 129 millió
Ft-tal csökkent a normatív támogatás összege.
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Az egy tanulóra fordított önkormányzati támogatás városi átlaga 2008-ban 195.640 Ft-ra
várható (tartalmazza a Művészeti Szakközépiskola adatát is, ugyanakkor a Oladi ÁMK
kulturális feladatra fordított kiadásai az összegekben nem szerepelnek).
A saját bevételek csökkenése az átvett pénzeszközök csökkenésével magyarázható: 2004.
évben az oktatási ágazat 397 millió Ft átvett pénzeszközt „gyűjtött”, 2008-ban a várható
összeg 218 millió Ft.
A normatív támogatással kapcsolatosan már az előzőekben leírtuk, hogy a
csoportfinanszírozás kedvezőtlenül érintette a középiskolai ágazatot is, a „régi”
szabályozással nagyobb összegű normatív támogatáshoz jutott Önkormányzatunk, pl.:
o 9. évfolyamon – a törvényben meghatározott 28 fős minimum létszámot alapul véve –
2004-ben az akkori normatív mértékkel 6.944.000 Ft, 2008-ban 5.941.500 Ft
támogatást igényelhetünk osztályonként.
o kollégiumok esetében kisebb az eltérés, 2004-ben egy 25 fős kollégiumi csoporthoz
(332 e Ft/fő) 8.300.000 Ft támogatást biztosított az állam, ez 2008-ban az új
finanszírozás alapján 7.965.000 Ft (a különbözet 335 e Ft/csoport).
A költségvetési bevétel – kiadás-növekedést a kiadások szerkezetének változásával
elemezhetjük.
Év

Összesen
bér

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.

e Ft
3 945 590
4 164 392
4 170 444
4 458 919
4 900 745
4 139 962

e Ft
2 087 874
2 222 467
2 323 738
2 502 658
2 626 778
2 361 255

2008/
2004.

124,21

125,81

%
52,92
53,37
55,72
56,13
53,60
57,04

ebből
járulék
dologi
e Ft
%
e Ft
679 432 17,22
959 057
726 403 17,44
906 444
739 648 17,74
870 274
796 722 17,87
955 477
831 711 16,97 1 149 279
768 876 18,57 1 002 145
122,41

119,83

%
24,31
21,77
20,87
21,43
23,45
24,21

ellátottak
e Ft
11 952
15 162
16 079
15 442
15 030
7 686

jutt.
%
0,30
0,36
0,39
0,35
0,31
0,19

egyéb
e Ft
%
207 275 5,25
293 916 7,06
220 705 5,29
188 620 4,23
277 947 5,67
0 0,00

125,75

134,10

Az összes kiadás 24,21 %-al nőtt, ezen belül ennél kisebb, 22-25 % körül a bérek, járulékok,
19,83 %-al a dologi kiadások, 34,1 %-al a felújítási, felhalmozási kiadások.
A bérek változását befolyásolta a 20-22 %-os bérnövekedés, valamint az alkalmazotti létszám
9 fős (927-ről 936-ra) történő növekedése. Előzőeken túl – feltehetően – nőtt az alkalmazottak
életkora, és magasabb lett az iskolai végzettsége.
A dologi kiadások az infláció mértékénél közel 9 %-al kisebb mértékben emelkedtek.

Az egyéb - felhalmozási, felújítás, pénzeszközátadás – kiadások növekedése, valamint a
dologi kiadások átlagosnál kisebb mértékű emelkedése azt is jelzi, hogy az intézmények átvett
pénzeszközeikből – figyelemmel az ellenőrzések megrázó tapasztalataira is - maximum a
törvényi mértéket fordíthatják dologi kiadásokra.
Az önkormányzat összesített adatait az alábbi táblázatokban foglaltuk össze.
2004.-2008 közötti időszak bevételeinek, az egy tanulóra jutó tényleges önkormányzati
támogatásnak az alakulása:
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Év

Intézményi
összes
bevétel

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

8 405 274
8 767 182
8 720 470
9 307 239
9 873 678

Normatív
saját
támogatás
bevétel
ezer forintban
1 246 137
5 019 686
1 122 525
5 249 870
948 950
4 900 773
992 603
4 804 038
1 003 416
4 624 889

Tényleges
önkormányzati
támogatás
össz bevétel %-a
2 139 451
25,45%
2 394 787
27,32%
2 870 747
32,92%
3 510 598
37,72%
4 245 373
43,00%

Kiadások szerkezetének alakulása az oktatási ágazat összesített adataiból:
Év

Összesen
bér

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.

e Ft
8 051 649
8 493 944
8 479 577
8 947 814
9 498 393
8 188 160

e Ft
4 426 205
4 704 438
4 869 098
5 086 904
5 181 103
4 599 598

2008/
2004.

117,97%

117,06%

%
54,97
55,39
57,42
56,85
54,55
56,17

járulék
e Ft
1 455 800
1 550 009
1 564 129
1 635 142
1 652 740
1 509 346
113,53%

%
18,08
18,25
18,45
18,27
17,40
18,43

ebből
dologi
e Ft
1 901 765
1 825 690
1 753 884
1 913 487
2 208 939
2 071 159
116,15%

%
23,62
21,49
20,68
21,38
23,26
25,29

ellátottak jutt.
e Ft
%
35 210 0,44
50 116 0,59
35 060 0,41
31 828 0,36
28 472 0,30
8 057 0,10
80,86%

egyéb
e Ft
%
232 669 2,89
363 691 4,28
257 406 3,04
280 453 3,13
427 139 4,50
0 0,00
183,58%

MEGJEGYZÉS:
Az elemzésben szereplő adatok a 2004-2007. évekre vonatkozóan a zárszámadás, 2008.
évre a Közgyűlés áprilisi ülésére bekerülő zárszámadás tervezet, 2009. évre vonatkozóan az
Önkormányzat 2009. évi költségvetése adataival egyezőek.
Óvodák tekintetében tartalmazza a Művelődési GAMESz adatait. Nem tartalmazza a Rajczy
Imre Sportiskola kiadásait és bevételeit, továbbá a Nyitra utcai ÁMK, valamint Oladi ÁMK
kulturális feladattal összefüggő bevételeit kiadásait.
Az egy gyermekre, tanulóra vetített összegek meghatározásánál a gazdasági évre számított
átlaglétszámmal (októberi statisztikai létszám alapul vételével 8/12-ed és 4/12-ed) számoltunk.
A 2007. évi intézmény összevonásoknál a létszámokat a költségvetési időszakhoz arányosan
vettük figyelembe.
Ágazatonként az egy gyermekre/tanulóra jutó önkormányzati támogatás alakulását a 3. sz., a
4. sz. és az 5. sz. melléklet tartalmazza.
1.10. Életkor és végzettség alakulása
A költségvetési adatok elemzéséhez kapcsolódóan megvizsgáltuk az egyes ágazatokban az
alkalmazottak életkorának alakulását, valamint az iskolai végzettségek változását az érintett
időszakra vonatkozóan.
A közalkalmazottak besorolásából megállapítható
 életkoruk: 3 évenként egyel magasabb fizetési fokozatba kell átsorolni az
alkalmazottakat, így a 0-3 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozók 1-es, a 3-6
éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozók 2-es, …., a 33-36 éves munkaviszonnyal
rendelkező dolgozók 12-es, a 36-39 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozók 13as, és a 39-42 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozók 14-es fizetési fokozatba
kerülnek besorolásra.
 iskolai végzettségük - erre tekintettel kell a fizetési osztályt megállapítani az alábbiak
szerint:
o „A” fizetési osztályba a 8 általános iskolai végzettséggel,
o „B” fizetési osztályba a szakmunkás bizonyítvánnyal,
o „C” fizetési osztályba az érettségivel,
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o
o
o
o
o
o

„D” fizetési osztályba a technikusi végzettséggel,
„E” fizetési osztályba a felsőfokú szakképesítéssel,
„F” fizetési osztályba a főiskolai végzettséggel,
„G” fizetési osztályba a főiskolai végzettsége mellett szakvizsgával,
„H” fizetési osztályba az egyetemi végzettséggel,
„I” fizetési osztályba az egyetemi végzettsége mellett szakvizsgával vagy
doktori címmel rendelkező közalkalmazott kerülhet.

Előzőek alapján az egyes ágazatokban az alkalmazottak életkora és iskolai végzettsége a
következők szerint alakult.
Óvodák
Az óvodák és a Művelődési Gamesz össz alkalmazotti létszáma 2004. és 2009 között 30 fővel
csökkent. A csökkenés a megszűnt Hadnagy Óvoda létszámából, a csoportszámok miatti
létszámcsökkenésből adódik, továbbá abból, hogy a Korai Fejlesztő Központ létszáma az
általános iskoláknál szerepel.
2004.
388 fő

2005.
371 fő

2006.
367 fő

2007.
352 fő

2008.
358 fő

Az alkalmazottal életkorát vizsgálva megállapítható, hogy a létszámcsökkenés a
középkorosztályban következett be, 5 év tekintetében 56 fő volt.
Kisebb mértékben, 4 fővel nőtt a fiatalabb korosztály létszáma, továbbá 22 fővel emelkedett
az idősebb korosztályban lévők létszáma. Ez utóbbi eltolódás az össz létszámon belül a 1114-es fizetési osztályba tartozók 9,5 %-os növekedését jelentette.
Az egyes korosztályokra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Mindösszesen
létszámadatok
2004.
%
2005.
2006.
2007.
2008.
%

1.- 5.
Fizetési fokozat
28
7,22
23,5
20
22,5
32,94
9,20

6. - 10.
Fizetési fokozat
199,5
51,42
177,5
171,5
156,3
142,7
39,86

11. - 14.
Fizetési fokozat
160,5
41,37
170
175,5
173,2
182,3
50,92

A fizetési osztályonkénti valamint évenkénti %-os adatok a következők:

Összesen
(fő)
388
100
371
367
352
357,94
100
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Össze
sen
2004.
%
2005.
%
2006.
%
2007.
%
2008.
%

1.

2.

2
0,52
1,5
0,40
0,5
0,14
2
0,57
5,18
1,45

0
0,00
1
0,27
3
0,82
3
0,85
2
0,56

3.
8,5
2,19
2,5
0,67
1
0,27
1
0,28
3
0,84

4.
4
1,03
11
2,96
10,5
2,86
10
2,84
7,94
2,22

5.
13,5
3,48
7,5
2,02
5
1,36
6,5
1,85
14,8
4,14

6.

7.

8.

9.

22
5,67
20,5
5,53
14
3,81
14,9
4,24
16,7
4,66

21
5,41
24
6,47
25
6,81
25,9
7,37
23,9
6,69

36
9,28
31,5
8,49
26,5
7,22
20,9
5,95
22,3
6,24

58
14,95
44
11,86
41
11,17
38,4
10,92
35,8
10,01

10.
62,5
16,11
57,5
15,50
65
17,71
56,04
15,92
43,93
12,27

11.

12.

56
14,43
60,5
16,31
59,5
16,21
61,07
17,35
62,28
17,40

40
10,31
51,5
13,88
52,5
14,31
58,94
16,74
63,27
17,67

13.
46,5
11,98
44,5
11,99
44
11,99
30,7
8,72
40,8
11,39

14.
18
4,64
13,5
3,64
19,5
5,31
22,5
6,39
16
4,47

Összesen
388
100
371
100
367
100
352
100
358
100

A végzettségek szerinti %-os megoszlást évenként az alábbi táblázatba foglaltuk össze:
Év
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

A

B
0,77
0,54
0,54
0,57
0,84

C
27,58
26,68
25,34
24,08
23,81

D
3,99
4,31
4,9
6,53
7,12

E
7,47
8,36
8,86
10,44
9,13

F
1,55
1,35
1,63
1,42
1,54

G
46,26
43,13
40,19
36,4
36,99

H

12,37
15,63
18,53
20,56
20,329

I
0
0
0
0
0,28

0
0
0
0
0

Összesen
100
100
100
100
100

Az össz létszámon belül évente kb. 58 %-ot tesz ki a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
(óvodapedagógusok) aránya. Az adatokból látható, hogy a főiskolai végzettség mellett egyre
többen szereztek pedagógus szakvizsgát, így a G fizetési osztályba kerültek.
2004-ben 179,5 pedagógus (az össz létszám 46,26 %-a) rendelkezett főiskolai végzettséggel,
48 pedagógus (az össz létszám 12,37 %-a) rendelkezett szakvizsgával. 2008-ra 132-re (36,99
%-ra) csökkent a „csak” főiskolai végzettséggel rendelkezők száma, és 72,6 főre (20,3 5-ra)
nőtt a szakvizsgával is rendelkezők létszáma.
Általános Iskolák
Az általános iskolák létszáma 2004. és 2008. között 150 fős csökkenést mutat. Ez egyrészt a
két megszűnt intézmény létszámából, valamint az osztályok számának csökkenésére
tekintettel bekövetkezett létszámváltozásból adódik, másrészt abból, hogy a Simon István
utcai Általános Iskola létszáma az Oladi ÁMK-nál jelenik meg 2008-ban.
2004.
816 fő

2005.
804 fő

2006.
798 fő

2007.
782 fő

2008.
668 fő

Az alkalmazottal életkorát tekintve az óvodákéhoz hasonlóan azt állapíthatjuk meg, hogy a
létszámcsökkenés a közép korosztályt érintette. Itt a létszám a vizsgált 5 évben 132 fővel,
össz létszámon belüli aránya 47,36 %-ról 38,07 %-ra csökkent. Minimális mértékben csökkent
az 1-5. fizetési fokozatba tartozók létszáma, a csökkenés 10,5 fő, ugyanakkor az össz
létszámon belüli aránya 17,27 %-ról 19,5 %-ra emelkedett.
Az idősebb korosztály létszáma közel változatlan (5 fős a csökkenés), azonban a létszámban
bekövetkezett csökkenésre tekintettel aránya 35,3 %-ról 42,4 %-ra nőtt.

A részletes adatokat a következő táblázat tartalmazza:
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Mindösszesen
létszámadatok
2004.
%
2005.
2006.
2007.
2008.
%

1.-5.
Fizetési fokozat
140,9
17,27
145,7
147,3
144,2
130,4
19,52

6.-10.
Fizetési fokozat
386,5
47,36
364,1
344,4
315,8
254,33
38,07

11.-14.
Fizetési fokozat
288,7
35,38
294,6
306
322,2
283,3
42,41

Összesen
(fő)
816
100
804
798
782
668
100

Az egyes fizetési fokozatonkénti és évenkénti adatok és %-os változásuk az alábbiak:
Össze
sen 1.
2.
3.
2004.
20,5 27,6
26
%
2,51 3,38 3,19
2005.
23,9 28,1
29
%
2,96 3,49 3,61
2006.
25,9 32,3 22,6
%
3,24 4,05 2,83
2007.
21
30 28,2
%
2,69 3,84 3,60
2008.
12,9 33,4 20,2
%
1,93 5,00 3,02

4.
34
4,17
30
3,73
29
3,64
33
4,22
31
4,64

5.
32,8
4,02
34,7
4,31
37,5
4,70
32
4,09
33
4,94

6.
60
7,35
44,1
5,48
51
6,39
42,7
5,46
35
5,24

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
57,5
61
93
115
95 90,5 56,75
7,05 7,47 11,40 14,09 11,64 11,09 6,95
62 59,5
85
114
98 98,55 63,5
7,71 7,40 10,57 14,12 12,18 12,25 7,89
53 65,43
73
102
106 100,8 69,25
6,64 8,20 9,15 12,79 13,24 12,63 8,68
53 70,05
63
87
114 97,75 71,25
6,78 8,96 8,06 11,13 14,58 12,51 9,12
44,6 54,7
51
69
103
79
72
6,68 8,19 7,63 10,33 15,40 11,83 10,78

Össze
14.
sen
46,5
816
5,69
100
34,6
804
4,30
100
30,4
798
3,81
100
38,8
782
4,96
100
29,4
668
4,40
100

A végzettségeket elemezve látható, hogy az A, B, C, D fizetési osztályokban minimálissal
csökkent a létszám, az össz létszámon belüli arány ugyanakkor közel azonos (az eltérés 0,5
%-on belüli).
2,7 5-ról (22 főről) 4,57 %-ra (31 főre) nőtt az E fizetési osztályban lévő, felsőfokú
szakképesítéssel rendelkezők létszáma. Csökkent az F
fizetési osztályban (főiskolai
végzettségű), nőtt a G fizetési osztályban (főiskolai végzettségű és pedagógus szakvizsgával
rendelkező), a H fizetési osztályban (egyetemi végzettségű) és az I fizetési osztályban
(egyetemi végzettségű és pedagógus szakvizsgával rendelkező) lévő alkalmazottak
(pedagógusok) létszáma és aránya is.
Az évenkénti %-okat fizetési osztályonként az alábbi táblázat tartalmazza:
Év
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

A

B
5,97
5,13
5,01
4,86
5,35

C
5,18
5,66
5,83
5,88
5,54

D
1,53
1,8
1,54
1,69
1,5

E
4,04
4,35
4,26
4,22
3,59

F
2,7
3,11
3,38
4,09
4,57

G
67,86
64,51
63,09
60,66
59,31

H
7,72
9,95
11,16
13,55
14,01

I
3,65
3,82
4,1
3,39
3,89

1,35
1,68
1,63
1,66
2,25

Összesen
100
100
100
100
100

Középiskolák
A középiskolák alkalmazotti létszáma 914 főről 938 főre emelkedett azzal, hogy a Simon
István utcai Általános Iskola (2004-ben 52) 2006-ban 49 fős létszáma, valamint az Oladi
Művelődési Központ 31,6 fős létszáma 2008-ban az Oladi ÁMK létszámában jelentkezik.
Ezt figyelembe véve 56 fővel csökkent a középiskolákban foglalkoztatottak létszáma 2004. és
2008. között.
2004.
914 fő

2005.
915 fő

2006.
905 fő

2007.
890 fő

2008.
938 fő

Az életkort vizsgálva megállapítható, hogy a változás részben ellentétes az óvodai és
általános iskolai ágazattal, a középkorosztály létszáma jelentősen növekedett 67,5 fővel (31,9
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%-ról 38,47 %-ra), minimális a változás a fiatalabb korosztálynál: 6,6 fős növekedés, amely %ban 0,1 %-ot jelent. Ugyanakkor közel 50 fővel csökkent a 11-es fizetési fokozattól feljebb
lévők létszáma, és aránya is (6,7 %).
Mindösszesen
létszámadatok
2004.
%
2005.
2006.
2007.
2008.
%

1. - 5.
Fizetési fokozat
208
22,76
207,5
210,5
214,1
214,6
22,88

6. - 10.
Fizetési fokozat
292,4
31,99
303
316,5
318
360,9
38,48

11. - 14.
Fizetési fokozat
413,6
45,25
404,5
378
358
362,5
38,65

Összesen
914,0
100,0
915,0
905,0
890,1
938,0
100,0

A fizetési osztályonkénti valamint évenkénti %-os adatok a következők:
Össze
sen
2004.
%
2005.
%
2006.
%
2007.
%
2008.
%

1.

2.

3.

4.

5.

30
3,28
21,5
2,35
22,5
2,49
25
2,81
16
1,71

47
5,14
50
5,46
46
5,08
44
4,94
44,6
4,75

45
4,92
43
4,70
50
5,52
48
5,39
53
5,65

41
4,49
38
4,15
40,5
4,48
43
4,83
51
5,44

45
4,92
55
6,01
51,5
5,69
54,1
6,08
50
5,33

6.
48,4
5,30
52
5,68
56
6,19
47
5,28
57
6,08

7.

8.

9.

59
6,46
71
7,76
66
7,29
55
6,18
65,5
6,98

66
7,22
53
5,79
67,5
7,46
73
8,20
84
8,96

65
7,11
58
6,34
64
7,07
64
7,19
72,5
7,73

Össze
10. 11.
12.
13.
14.
sen
54
104
115
112 83,1 914,0
5,91 11,38 12,58 12,20 9,09
100
69
85
103
124 92,5 915,0
7,54 9,29 11,26 13,55 10,11
100
63
65
112
101
100 905,0
6,96 7,18 12,38 11,16 11,05
100
79
60
109
91
98 890,1
8,88 6,74 12,25 10,22 11,01
100
81,9
73 100,5 97,3 91,72 938,0
8,73 7,78 10,71 10,37 9,78
100

A végzettségre vonatkozó %-os változásadatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
Év
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

A

B
7,55
7,43
7,73
6,52
6,16

C
7,93
8,14
7,24
7,19
6,08

D
2,95
3,39
3,65
4,27
5

E
10,72
10,27
9,5
8,88
8,84

F
4,38
4,04
3,76
3,15
3,2

G
21,82
21,41
22,1
22,14
23,31

H
2,84
2,95
3,09
3,93
4,48

I
34,47
34,49
34,31
34,27
31,65

7,33
7,87
8,62
9,66
11,3

Összesen
100
100
100
100
100

Nem jelentősen, de csökkent az A és B fizetési osztályban foglalkoztatottak létszáma: az A
fizetési osztályban 11 fős a csökkenés, amely 1,4 %-os változást jelent, a B fizetési
osztályban 15,5 fős a csökkenés, amely 1,85 %-os változást jelent.
A C fizetési osztályban közel 20 fővel (2,05 %-al)nőtt, a D fizetési osztályban 15,1 fővel (1,88
%-al) csökkent, az E fizetési osztályban 10 fővel (az össz létszámhoz viszonyítottan 1,18 %al) csökkent a foglalkoztatottak létszáma.
Lényegesen megnőtt az F (19,2 fővel), a G (16 fővel) és az I (39 fővel) fizetési osztályban
dolgozók létszáma, csökkent a H (18 fővel) fizetési osztályban dolgozók létszáma.
Összefoglalva mindhárom ágazatra vonatkozóan megállapítható, hogy
 az átlagéletkor emelkedése, valamint
 a magasabb végzettséggel rendelkező alkalmazottak létszámának és arányának
jelentős növekedése a jellemző.
Az életkor és a végzettségi szint emelkedése kihatással van a költségvetésekre:
 az F és G fizetési osztályok közötti bérkülönbözet (fizetési fokozattól függően) 612.000 Ft,
 a H és I fizetési osztályok közötti bérkülönbözet 12-26.000 Ft közötti összeg.
 az 5-ös és 10-es fizetési fokozat között F fizetési osztályban 27.000 Ft, G fizetési
osztályban 32.000 Ft, H fizetési osztályban 47.000 Ft, I fizetési osztályban 49.000 Ft a
különbözet.
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(Az összegeket a 2008. évi bértáblázat alapján számoltuk.)
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2. A KÖZOKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPELVEK, CÉLOK ÉS A
MEGOLDÁSRA VÁRÓ FELADATOK

2.1. Általános alapelvek
•

Önkormányzatunk a fenntartható fejlődés érdekében, folyamatosan, biztonságosan és
hatékonyan működtethető, fejleszthető intézményrendszert tartson fennt, amely
biztosítja a város egésze számára a társadalmi igényeknek megfelelő közoktatási
szolgáltatást.

• Önkormányzatunk döntései, intézkedései meghozatalakor a gyermekek, tanulók
mindenek felett álló érdekét kell, hogy figyelembe vegye, ez elsődlegesen a
következőket jelenti:
o a szolgáltatások megfelelő színvonalon történő biztosítása, azok igénybevétele ne
jelentsen aránytalan terhet,
o a gyermekek, tanulók minden segítséget kapjanak meg képességeik, tehetségük
kibontakoztatásához, személyiségük fejlesztéséhez, ismereteik folyamatos
gyarapításához,
o ügyeikben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembe vételével, a
többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek
közül számukra legkedvezőbbet választva döntsenek.
o minden gyermek, tanuló számára biztosítva legyen a tanuláshoz való jog.

•

A közoktatásban
megkülönböztetés.

•

A gyermekek, a tanulók jogainak érvényesítéséhez és kötelességeinek teljesítéséhez
adottak legyenek a szükséges feltételek.

•

A kulcskompetenciák fejlesztése révén valósuljon meg az egész életen át tartó tanulás
megalapozása.

•

Tovább erősödjön az integrált nevelés, oktatás anélkül, hogy megszűnne a szakmailag
indokolt esetekben szükséges szegregált nevelés-oktatás lehetősége.

résztvevő

gyermekeket,

tanulókat

ne

érje

hátrányos

2.2. Stratégiai célok
Az Önkormányzat
•

az oktatást stratégiai ágazatnak tekinti, és célja Szombathely iskolaváros jellegének
fenntartása, erősítése;

•

alapvető szándéka, hogy minőségi nevelési-oktatási szolgáltatást biztosítson az
igénybevevők számára, megtartva a szakmaiság elsőrendűségét, ügyelve az
értékmegőrzésre;

•

nevelési-oktatási intézményei egyéni arculatuk megőrzése mellett folyamatos
pedagógiai innovációs tevékenységgel törekedjenek annak továbbfejlesztésére;

•

kulcsfontosságúnak tekinti az esélyegyenlőség biztosítását a különböző társadalmi
helyzetű gyermekek, tanulók részére, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési
igényű, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, tanulókra;

•

tehetséggondozó program kidolgozásával biztosítja a feltételeket a kiemelkedő
képességekkel rendelkező gyermekek, tanulók egyéni fejlődését,
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•

szorgalmazza a munkaerőpiaci boldoguláshoz szükséges nyelvi kommunikációs
(idegen nyelvi) kompetenciák megszerzését; valamint az infokommunikációs eszközök
által kínált lehetőségek célszerű, tudatos alkalmazását;

•

az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák biztos elsajátításával,
fejlesztésével kívánja megteremteni a sikeres iskolavégzés alapjait, illetve kívánja
biztosítani a foglalkoztatás növelését;

•

kiemelt figyelmet fordít a művészeti nevelésre-oktatásra, a természet- és
környezetvédelemre, az egészségnevelésre, a diáksportra; valamint arra, hogy a helyi
sajátosságok és a helyismeret épüljön be a nevelés-oktatás folyamatába;

•

célja, hogy a minden közoktatási intézményben kiépült minőségirányítási rendszer a
fenntartói minőségirányítási programmal összhangban eredményesen és hatékonyan
működjön;

•

célja, hogy a feladatellátáshoz igazodó hatékony és gazdaságos intézményhálózat
működtetése mellett javítsa a személyi és tárgyi feltételeket;

•

a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználásával törekszik az
intézmények infrastukturális feltételeinek javítására, a költséghatékonyabb működtetés
érdekében alternatív energiaforrások bevonására.

2.3. Megoldásra váró feladatok
2.3.1. A közoktatási törvény módosításából adódó feladatok
•

•
•
•

•

•

Jogszabályi változások, illetve feladatváltozás esetén szükség szerint el kell végezni
az intézményi alapító okiratok, a nevelési, pedagógiai és a minőségirányítási
programok módosítását, az intézményeknek felül kell vizsgálniuk a szervezeti és
működési szabályzatukat, valamint az intézményi házirendeket.
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felül kell vizsgálni az önkormányzati
minőségirányítási programot, és hozzá kapcsolódóan ki kell dolgozni az
intézményvezetők teljesítményértékelési és minősítési rendszerét.
A fenntartói minőségirányítási program felülvizsgálatát követően az intézményeknek is
el kell végezniük a minőségirányítási programjuk, ezen belül a pedagógusok
teljesítményértékelési és minősítési rendszer felülvizsgálatát.
Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben
vezetői feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének
szempontjait, az értékelés rendjét és a minősítés módját. Az intézményvezetőknek a
munkáltatói jogok gyakorlása során figyelembe kell venniük a teljesítményértékelést.
A nevelőtestületnek a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékelnie
kell az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, melynek során figyelembe
kell venni az országos mérés, értékelés eredményeit, a tanulók egyéni fejlődését és az
egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai
célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A
nevelőtestület és a szülői szervezet értékelését, valamint a javasolt intézkedéseket
meg kell küldeni a fenntartónak.
A javasolt intézkedéseket a fenntartónak jóvá kell hagynia, az értékelést és a javasolt
intézkedéseket a honlapján nyilvánosságra kell hoznia.
Tovább kell működtetni a négyévenkénti kötelező fenntartói ellenőrzések rendszerét.
Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a közoktatási intézmény gazdálkodására,
működésének
törvényességére,
hatékonyságára,
a
szakmai
munka
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•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

eredményességére, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, a tanuló- és
gyermekbaleset megelőzésére tett intézkedésekre.
A fenntartói ellenőrzések megállapításait a fenntartó honlapján nyilvánosságra kell
hozni.
Az intézményi önértékelésnek minden nevelési év/tanév végén tartalmaznia kell az
önkormányzati és az intézményi közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben
vállalt feladatok megvalósulását az esélyegyenlőségi szakértő által javasolt
szempontrendszer alapján.
A szakiskoláknak és a szakközépiskoláknak - jogszabályban meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatniuk az Oktatási és Kulturális Minisztérium által gondozott
pályakövetési rendszernek, továbbá a honlapjukon - egyedi azonosításra alkalmatlan
módon - nyilvánosságra kell hozniuk a szakképzési évfolyamon tanulmányaikat
befejezők munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatos, a pályakövetési rendszerben
keletkezett adatokat, információkat.
A középiskoláknak minden év október 31-éig tájékoztatniuk kell az általános iskolát
arról, hogy az ott végzett tanulók - a középiskola első két évfolyamán - a tanítási év
végén milyen tanulmányi eredményt értek el. Az általános iskolának a megküldött
adatokat fel kell dolgozniuk, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola
honlapján, nyilvánosságra kell hozniuk.
Az önkormányzatnak az óvodák közreműködésével a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek szüleinek gyermekük óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást
kell biztosítania, abban az esetben, ha a szülő gyermekét legkésőbb a negyedik
életévében beíratja az óvodába.
A Nevelési Tanácsadó feladatának törvényi változása miatt felül kell vizsgálni a
nevelési tanácsadás biztosítására vonatkozó megállapodást.
A tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására
fordítható órakeretet - évente egy-egy százalékkal növelve a 2009/2010. tanévre
tizenkét százalékra kell emelni.
Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatotokat, a pályázatokról a
véleményezésre
jogosultak
által
kialakított
véleményeket,
továbbá
a
véleménykialakítással kapcsolatos szavazás eredményét a közoktatási intézmény
honlapján közérdekű adatként nyilvánosságra kell hozni.
A nevelési-oktatási intézményekben működő szakmai munkaközösségeket be kell
vonni az intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezésébe, szervezésébe,
értékelésébe és ellenőrzésébe. A szakmai munkaközösség éves terv szerint részt
vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében.
Az új pedagógiai kihívásoknak megfelelően lehetőség szerint működjenek
intézményközi szakmai munkaközösségek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, a
szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő feladatok, a sajátos nevelési igényű és a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló feladatok ellátásának
segítéséhez.
A kijelölt óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító óvoda csak helyhiány miatt
tagadhatja meg a gyermek felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a
gyermek betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a alapján jogosult a
gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a
gyámhatóság kezdeményezte.
Az általános iskolák felvételi körzetének évenkénti kialakításakor figyelembe kell venni,
hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben
kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékkal lehet magasabb, mint a település
egészére kiszámított aránya. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége
teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni. A halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek

72

hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola székhelye
található.
•

•

•
•
•

•
•

Az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek három éves koruktól igénybe tudják venni az óvodai nevelést, 2010.
augusztus 31-éig pedig valamennyi óvodai neveléssel összefüggő szülői igény
teljesítéséhez szükséges feltételt meg kell teremteni.
Minden sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ellátásához biztosítani kell a
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
A szakértői bizottsági vélemények alapján kell megszervezni integrált és szegregált
ellátásukat, ezen belül 2010. szeptember 1-jétől a fejlesztő iskolai oktatást a súlyos és
halmozottan fogyatékos tanulók számára.
• Az óvoda kiemelt feladata legyen a gyermekek halmozottan hátrányos helyzetének
felismerése, ezen gyermekek segítése, szükség esetén személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató óvodai fejlesztő programok szervezése.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek javítása érdekében minél több
intézményben elérhetővé kell tenni a képességkibontakoztató és integrációs programot
(IPR).
Minden általános iskolában biztosítani kell a nem szakrendszerű oktatás folyamatos és
szakszerű működtetését a 6. évfolyamig.
Lehetőség szerint minél több gyermek, tanuló számára elérhetővé kell tenni a
kompetenciaalapú nevelést, oktatást.
• Az alapfokú nevelés, oktatás legfontosabb feladata az egész életen át tartó tanulás
képességének megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztésével.
A törvény által meghatározott maximális osztály, illetve csoportlétszám túllépését
oktatásszervezési okok miatt indokolt esetekben engedélyeztetni kell.
Működtetni kell a közoktatási intézményekben a közoktatási alapnyilvántartást, a
helyben szokásos módon közzé kell tenni a közérdekű adatokat, figyelembe véve az
adatvédelmet is.

2.3.2. A helyzetelemzésből, illetve városunk sajátosságaiból adódó feladatok
• A demográfiai adatok ismeretében olyan közoktatási intézményhálózatot kell
működtetni, amely rugalmasan alkalmazkodik a mindenkori gyermek és
tanulólétszámokhoz.
• A költséghatékony működtetés megkívánja az intézményrendszernek az ellátandó
feladatokhoz igazított ésszerű fejlesztését, illetve szükség szerinti átszervezését. A
gyermek, tanulólétszám csökkenése esetén meg kell vizsgálni az intézmények
integrációjának lehetőségét a közoktatás minden szintjén.
•
Évenkénti felül kell vizsgálni, és a feladathoz, illetve a törvényi előírásokhoz kell
igazítani az intézményenkénti alkalmazotti létszámot.
•
Ösztönözni kell az oktatásban dolgozó szakembereket, hogy minél többen
vegyenek részt a város oktatásstratégiai céljaihoz, illetve az intézmény pedagógiai
programjához kapcsolódó továbbképzéseken, különböző szakmai fórumokon.
•
Szorgalmazni kell a korszerű, gyakorlatközeli pedagógiai módszerek
elterjesztését, különös tekintettel a tanulót középpontba helyező, tevékenykedtető,
kompetencia-alapú pedagógiai folyamatot előtérbe helyező pedagógiai eljárásokat az
ismeretközpontú, tanárközpontú tanítási, tanulási folyamat helyett.
•
Készüljön felmérés valamennyi nevelési-oktatási intézmény infrastruktúrájának
állapotáról, ezt követően ütemezés a szükséges felújítási, karbantartási igényekről.
• Az önkormányzati vagyon megőrzése érdekében a város költségvetésében
lehetőség szerint évente biztosítson forrást az intézmények karbantartására.
• A bővítésekre, felújításokra, karbantartásokra minden lehetséges pályázati forrást ki
kell használni az intézményeknek és a fenntartónak is.
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•

•
A kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltaknak megfelelően
gondoskodni kell az elhasználódott eszközök folyamatos cseréjéről, a hiányzó
eszközök pótlásáról, az intézményi eszközrendszer korszerűsítéséről.
• A nevelő-oktató munkában kapjanak hangsúlyos szerepet a város által is kiemelten
kezelt helyi sajátosságok, a helytörténet, a helyismeret, a helyi szokások, a
művészetoktatás, a környezettudatos magatartás, az egészséges életmód, a
mindennapi testmozgás és a diáksport.
•
Az egész intézményrendszerre vonatkozóan konkretizálni kell az idegen nyelvi
programok folyamatos bevezetésének aktuális feladatait, és gondoskodni kell azok
egymásra épüléséről. A közgyűlés döntéseinek megfelelően az intézmények éves
költségvetésében ennek fedezetét biztosítani kell.
•
Megfelelő törvényi háttér esetén szorgalmazni kell a két tanítási nyelvű
képzések minél szélesebb körű elterjesztését.
•
A nevelési-oktatási intézményekben folyamatosan biztosítani kell az idegen
nyelvi programok bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges pedagógusok
képzését, átképzését.
•
Az idegen nyelvi programok eredményes megvalósulása érdekében
bázisintézményeket kell működtetni az intézményközi idegen nyelvi munkaközösségek
bevonásával.
•
Megfelelő törvényi háttér esetén szorgalmazni kell a két tanítási nyelvű
képzések minél szélesebb körű elterjesztését.
•
Minden nevelési évben/tanévben biztosítani szükséges az intézmények
számára a törvényi 100 %-os órakeretet.
• Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a művészeti nevelés régiós
központjává vált Szombathely a képzés mindhárom szintjén tovább fejlődhessen,
amelyhez biztosítani kell a megfelelő feltételeket.
• A korábbi évek kedvező tapasztalatai alapján a továbbiakban is törekedni kell arra,
hogy aktív tanulói részvétel mellett rendezzük meg városi ünnepségeinket.
• Törekedni kell arra, hogy javuljon az integrált nevelés-oktatás személyi és tárgyi
feltételrendszere.
• Az intézmények befogadóképességét figyelembe véve felülvizsgálni szükséges a
maximálisan felvehető gyermekek, tanulók számát.
Szorgalmazni kell az óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást érintően a
környező települések önkormányzataival feladat-ellátási megállapodások megkötését.
• A kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetésével kapcsolatban felül kell vizsgálni
a közgyűlés által meghatározott csoportonkénti minimumlétszámot.
• Az önkormányzatnak és az intézményeknek az eredményes partnerközpontú
működtetés érdekében folyamatos és hatékony együttműködésre kell törekedni.
• Az óvodai és általános iskolai intézményközi minőségfejlesztési szakmai
munkaközösségek bevonásával egységes normákon nyugvó mérési, értékelési és
minőségirányítási rendszert kell kialakítani.
• Tartalmas együttműködést szükséges fenntartani az önkormányzati nevelési-oktatási
intézményekkel párhuzamosan működő, vagy hozzájuk más módon kapcsolódó
intézményekkel, a gazdaság szereplőivel, érdekvédelmi és civil szervezetekkel.

2.3.3. Az egyes ágazatokra vonatkozó konkrét feladatok
2.3.3.1. Óvodák
• Továbbra is fontos feladat, hogy az óvodák őrizzék meg sokszínű, színvonalas
nevelőmunkájukat.
•

A jövőben karakteresebben jelenítsék meg egyéni arculatukat, a gyermeki jogok
védelmét (érdekérvényesítését), a hátrányok kompenzálását, az integrált óvodai
nevelés feladatainak színvonalas ellátását, az óvoda értékrendjének továbbvitelét,
valamint az innovatív nevelési eljárások megvalósítását.
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•

Tegyenek meg minden alkalmas intézkedést annak érdekében, hogy a közösségi
szabályok kialakítását, a közösségben elvárható viselkedési normákat a gyermekek
méltóságával összeegyeztethetően alkalmazzák.
•
Az egyes intézmények képesek legyenek értékeiket, eredményeiket hosszú
távon megtartani, ugyanakkor kínáljanak megoldást a rendszer erősödő problémáinak
kezelésére.
•
Tegyenek intézkedéseket a növekvő szegregációra való igény és az
esélyegyenlőség biztosítását nehezítő tényezők ellen.
•
Meg kell vizsgálni a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai
nevelésének feltételeit, illetve a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi
feltételeket. Továbbá törekedni kell a korai felismeréssel egybekötött minél hamarabbi
szakmai segítségnyújtásra.
•
Férőhelyet kell biztosítani a harmadik életévüket betöltő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekeknek, illetve 2010-től minden óvodáskorú gyermeknek.
•
Amennyiben szükséges, az intézmény szervezzen óvodai fejlesztő programot a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az oktatatási és kulturális
miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program
szerint. A feladatellátásába be kell vonni az óvodák fejlesztő pedagógusait.
•
Törekedni kell a kompetencia alapú óvodai nevelés elterjesztésére, amely új
módszertani megoldásokat kínál az óvodapedagógusoknak.

•

A szülői igényeknek megfelelően továbbra is biztosítani kell a német kisebbséghez
tartozó gyermekek anyanyelvi oktatását, óvodai nevelését a Napsugár és a Pipitér
Óvodában, valamint a horvát kisebbséghez tartozó gyermekek anyanyelvi oktatását,
óvodai nevelést a Mesevár Óvodában.
•
Óvodáinkban hosszútávon biztosítani szükséges az alanyi jogon járó idegen
nyelvvel való ismerkedés lehetőségét a szombathelyi négy éves gyermekeknek.
Elsősorban ingyen nyújtandó szolgáltatás formájában, törvényi változást követően
azonban az óvodai nevelés folyamatába építve.
•
Az alanyi jogon járó idegen nyelvvel való ismerkedés lehetőségének hosszú
távú biztosítása érdekében az óvodákban a megüresedő óvodapedagógusi
álláshelyekre elsősorban angol, illetve német középfokú nyelvvizsgával rendelkező
óvodapedagógusokat alkalmazzanak.
•
Az óvodai idegen nyelvvel való ismerkedés városi szintű koordinálásában kidolgozott tematika alapján - vegyenek részt az angol és német nyelv bevezetését
segítő referenciaóvodák, valamint az idegen nyelvi intézményközi szakmai
munkaközösségek.

•

Támogatni
egészségfejlesztő
lehetőségét.

kell az egészséges életmód kialakítása érdekében az
programokat, a mindennapi testedzést, az úszásoktatás

•
Tovább kell fejleszteni a művészeti nevelést kiemelt feladatként kezelő óvodák
szakmai programját.
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•
Bővíteni kell az Erdei Óvodai programokat, segíteni kell a környezeti neveléssel
járó feladatok végrehajtását.
•
Szorgalmazni kell a tehetséggondozó, fejlesztő programok kidolgozását,
átvételét.

•

Figyelmet kell fordítani a roma gyermekekkel való bánásmód pedagógiájának
átadására-átvételére. A pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében szervezett
továbbképzések, tapasztalatcserék igénybe vétele erre a területre is terjedjen ki.

•

Szükséges a helyismereti és helytörténeti vonatkozásoknak a nevelési
programban való megjelenítése úgy, hogy az érzelmi nevelésen belül erősödjön a
gyermekek kötödése szülővárosukhoz, annak kulturális örökségeihez, értékeihez.

•

Lehetőség szerint
szolgáltatások körét.

bővítsék

a

szülői

igényekhez

igazodó

speciális

•
Az évenként változó gyermeklétszám fogadására rugalmas óvodai hálózatot
kell működtetni csoportcsökkentéssel, illetve szükség szerint csoportfejlesztéssel.
•
Évente szükséges az óvodák kapacitásához igazítva a működési (felvételi)
körzetek felülvizsgálata, módosítása.

•

A zsúfoltság enyhítése céljából a csoportszobák (2 m2/gyermek) méretének
megfelelő befogadóképesség meghatározása.
•
Törekedni kell az óvodai csoportok létszámának 23-24 főben történő
maximalizálása.
•

Óvodáinkban férőhelyet kell biztosítani:
o a harmadik életévüket betöltött gyermekeknek a tankötelezettség kezdetéig,
o a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, különösen a harmadik életévüket
betöltötteknek,
o azoknak a gyermekeknek, akik - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény értelmében – az óvodai nevelés keretében biztosítandó
napközbeni ellátásra jogosultak,
o az ötödik életévüket betöltő gyermekeknek, akik a nevelési év kezdő napjától napi
négy órát kötelesek óvodai nevelésben részt venni,
o az óvodáztatási támogatásban részesülő négy éves gyermekeknek,
o az óvodában hetedik életévüket betöltő gyermekeknek, ha augusztus 31. után
születettek és a nevelési tanácsadó, vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság
javasolja, hogy még egy évig óvodában maradjanak,
o az integrálható sajátos nevelésű igényű gyermekeknek,
o a nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeknek,
o az intézmény szabad kapacitása terhére a környező településekről óvodáinkat
igénylő gyermekeknek.
•
Meg kell határozni az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát,
illetve esetenként kezdeményezni kell a maximális csoportlétszámtól való eltérés
engedélyeztetését.
•
A megüresedett csoportszobákból szükség esetén tornaszobát kell kialakítani,
illetve a helyiséghiányt bővítéssel, belső átalakítással, illetve hozzáépítéssel kell
megoldani. Ehhez külső források bevonása szükséges.
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•
A működéshez elengedhetetlenül szükséges egyéb helyiségek kialakításához
külső forrásokat, pályázati lehetőségeket kell felkutatni és bevonni.
•
Kiemelt
figyelmet kell fordítani a kötelező eszközök és felszerelések jegyzékében foglaltak
biztosítására, a hiányzó helyiségek lehetőség szerinti kialakítására.
•
Folyamatos
an figyelmet kell fordítani az óvodai udvarok felújítására, az előírásoknak megfelelő
udvari játékeszközök folyamatos karbantartására, javítására, új eszközök
beszerzésére.
•
A
pedagógus továbbképzések megfontoltabb, a helyi nevelési programokhoz, a napi
igényekhez, feladatokhoz és elvárásokhoz igazodva kerüljenek tervezésre és
megvalósításra. A jövőben a gyógypedagógus, a gyógytestnevelés, a logopédus, a
pszichológus
képzést
helyezzék
előtérbe.
Amennyiben
szükséges
az
óvodapedagógusok vegyenek részt elsősegélynyújtó tanfolyamon.
•
Javítani kell a gyermekpszichológiai rendszer működtetésén, szükség szerint
bővíteni kell (gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, stb. bevonásával) az
utazószakember hálózatot, illetve meg kell vizsgálni a lehetőségét az óvodai
gyógytestnevelés igény szerinti bevezetésének.
•
Az új feladatoknak, az új kihívásoknak való megfelelés céljából felül kell
vizsgálni az óvodák szakmai létszámát.

•

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői
véleményének megfelelően az integrált óvodai nevelésben résztvevő sajátos nevelési
igényű gyermekek rehabilitációs célú foglalkoztatását Aranyhíd NOIK-tal való
együttműködéssel kell biztosítani.

•

A fejlesztő foglalkozásra jogosultak azok a gyermekek, akik beilleszkedési,
magatartási, tanulási nehézséggel küzdenek, valamint integrálható sajátos nevelési
igényűek, mivel a gyermeknél a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenessége organikus okra nem vezethető vissza. Fejlesztésükbe
be kell vonni az óvodai fejlesztőpedagógusokat, akik munkáját a NYME-SEK
Regionális Szolgáltató Központ Nevelési Tanácsadója együttműködési megállapodás
alapján segíti.
•

A fejlesztőpedagógiai intézményközi szakmai munkaközösség kapjon nagyobb
szerepet az óvoda pedagógiai munkájának segítésében, összefogásában.

•

Az intézményközi szakmai munkaközösség bevonásával segíteni kell a
gyermekvédelmi tevékenységet, illetve a gyermekvédelemmel kapcsolatos
intézmények együttműködését, továbbá biztosítani kell a gyermekvédelmi feladatokat
ellátók továbbképzését.
•

Az óvodai nevelés, valamint a minőségfejlesztési intézményközi szakmai
munkaközösségek a jövőben kapjanak nagyobb szerepet a óvodai nevelőmunka
hatékonyságának növelésében.
•
A szülői igényekhez kell igazítani az óvodák nyári zárva tartását, illetve az
iskolai szünetekhez igazodó ügyeleti rendszer megszervezését.
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•
Folyamatosan felül kell vizsgálni az óvodák heti nyitva tartását, és azt a változó
szülői igényekhez kell igazítani.
•
A partnerközpontú, versenyképes működés érdekében az óvodák kezeljék
kiemelten a minőségen alapuló szemléletet és a folyamatos, hatékony együttműködés
fenntartását.
Óvodánkénti szakmai fejlesztési elképzelések
Aréna Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− komplex művészeti nevelés (zenei nevelés, tánc, néphagyomány ápolása, néptánc)
Barátság Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− komplex művészeti nevelés (vizuális nevelés, zenei nevelés)
Benczúr Gyula Utcai Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− fejlesztőpedagógiai – bázisóvoda
− integrált óvodai nevelés személyi feltételeinek javítása
Gazdag Erzsi Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− kompetencia alapú nevelés, bábjáték kompetenciaterület-referencia intézménye
− óvodai fejlesztő program elindítása
− komplex művészeti nevelés (vizuális nevelés, irodalmi nevelés, bábjáték)
− német nyelvvel való ismerkedés referencia óvodája
− integrált óvodai nevelés személyi feltételeinek javítása
Hétszínvirág Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− fejlesztőpedagógiai – bázisóvoda
− komplex művészeti nevelés (vizuális nevelés, néphagyomány-ápolás, bábjáték)
− integrált óvodai nevelés személyi feltételeinek javítása
Játéksziget Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− integrált óvodai nevelés személyi feltételeinek javítása
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− egészséges életmódra nevelés, elsősegélynyújtás-bázis intézménye
− aszmás, allergiás gyermekek fogadása (sószoba)
− gyógytestnevelés szakszolgálat működtetése
− integrált óvodai nevelés személyi feltételeinek javítása
Losonc Utcai Óvoda
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−
−

−
−
−

kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
óvodai fejlesztő program elindítása
gyógytestnevelés szakszolgálat működtetése
Erdei óvodai program bevezetése
integrált óvodai nevelés személyi feltételeinek javítása

Margaréta Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− komplex művészeti nevelés (vizuális nevelés, hagyományok ápolása)
Maros Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− egészséges életmódra nevelés, elsősegélynyújtás-bázis intézménye
Mesevár Óvoda – Ćuvarnica Ćarobni Dvorac
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− komplex művészeti nevelés (vizuális nevelés)
Mocorgó Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− komplex művészeti nevelés (zenei nevelés, néptánc,)
− integrált óvodai nevelés személyi feltételeinek javítása
Napsugár Óvoda – Sonnenstrahl Kindergarten
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− integrált óvodai csoportok számának növelése (3-ról 4 csoportra)
− integrált óvodai nevelés személyi feltételeinek javítása
Pipitér Óvoda - Färberkamille Kindergarten
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− aszmás, allergiás gyermekek fogadása (sószoba)
− komplex művészeti nevelés (népi kismesterségek ápolása)
Szivárvány Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− integrált óvodai nevelés személyi feltételeinek javítása
Szűrcsapó Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− a két éves idegen nyelvi programban résztvevő gyermekek szinten tartása,
továbbhaladásuk biztosítása
− korai felismeréssel egybekötött minél hamarabbi szakmai segítségnyújtás megadása
− integrált óvodai nevelés személyi feltételeinek javítása
− Eredei óvodai programok további bővítése
Vadvirág Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
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−
−

óvodai fejlesztő program elindítása
komplex művészeti nevelés (néphagyományápolás, kézművesség)

Weöres Sándor Óvoda
− kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése
− óvodai fejlesztő program elindítása
− óvodai csoportok számának növelése (3-ról 4 csoportra)
Aranyhíd NOIK- Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvoda
−
utazószakember hálózat fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált óvodai neveléséhez

2.3.3.2. Általános iskolák
•

Az egyes intézmények a továbbiakban is biztosítsanak széleskörű választási
lehetőséget az általános iskolás korú tanulók számára, megőrizve saját arculatukat és
a szükségletek szerint racionálisan formálva kínálatukat.
• A következő évek fontos feladata, hogy a törvényi változások, továbbá a
folyamatosan változó szükségletek, igények miatt felülvizsgált és jóváhagyott
pedagógiai programokban megfogalmazottak megvalósuljanak, és így az általános
iskoláink egyre színvonalasabb szakmai munkát végezzenek.
•

Hatékony oktatásszervezéssel biztosítani kell az iskolák közötti átjárhatóságot.

•

Kiemelt figyelmet kell fordítani a tehetséggondozásra, továbbra is szükséges
támogatni és fejleszteni az egyes iskolák hagyományosan jól működő speciális
képzési formáit, alkalmazott sajátos pedagógiai módszereit. Szükséges az iskolai
pedagógiai programok összehangolása a későbbiekben kidolgozásra kerülő
önkormányzati tehetséggondozó programmal.

•

A pedagógiai szemléletváltás fontos célkitűzése, hogy erősödjön az integrált nevelés
és oktatás anélkül, hogy indokolt esetben megszűnne az elkülönített nevelés és
oktatás lehetősége.

•

A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a sajátos nevelési igényű, a
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő, a hátrányos helyzetű tanulók
oktatásának-nevelésének
hatékonyságát
speciális
pedagógiai,
módszertani
eszközökkel tovább kell javítani.

•

Az egyéni foglalkozásokra kötelezően biztosítandó időkeretet a 2009/2010. tanévtől a
12 %-ra kell növelni.

•

A kompetencia alapú oktatás bevezetésével meg kell alapozni az egész életen át tartó
tanulásra való képességet.

•

Az egyik legfontosabb fejlesztendő terület az idegen nyelvek minél hatékonyabb
oktatása. A törvény adta keretek között szorgalmazni kell a két tanítási nyelvű
képzések bevezetését, bővíteni kell az emelt szintű idegen nyelv-oktatás lehetőségét.
A 2011/2012. tanévre minden általános iskolában biztosítani kell az alanyi jogú idegen
nyelvvel való ismerkedés feltételeit az 1-3. évfolyamokon. Biztosítani kell, hogy az
angol és a német nyelv tanulására szülői, tanulói igény szerint nyíljon lehetőség.
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•

Szélesíteni kell a tantestületek idegen nyelvi műveltségét, formálni az idegen nyelvek
ismeretéről meglévő szemléletmódot.

•

A Nyugat-Magyarországi Egyetem SEK segítségével – a megállapodás keretében
folyó jelenlegi idegen nyelvi képzéseken túl - meg kell keresni a lehetőséget a
szükségessé váló tanítói, valamint nyelvtanári képzések, átképzések könnyítésére.

•

Kiemelt jelentőségű a számítástechnika és informatika tanítása, az informatikai és
kommunikációs technológiák alkalmazása, amelyhez a feltételeket biztosítani kell.

•

Fokozott figyelmet kell fordítani a pályaválasztási felelősök koordináló munkájával a
pályaválasztás segítésére, az egyes középiskolák szakmakínálatának, valamint a
szakma és az iskolaválasztás következményeinek megismertetésére.

•

Nagy figyelmet kell fordítani a természet-, környezet- és egészségvédelemre
nevelésre. Ennek érdekében az iskoláknak alapvető feladatuk van az egészséges
életmód kialakításában, a káros szenvedélyek megelőzésében, a drog-prevencióban.
Az iskolai nevelőmunkába be kell építeni és folyamatosan működtetni az ezzel
kapcsolatos programokat. Fokozott koordinációs szerepet kell vállalniuk a gyermek és
ifjúságvédelmi felelősöknek. Szorgalmazni kell, hogy minél több iskola törekedjen az
ökoiskola cím elnyerésére, erdei iskolai programok szervezésére.
• Az iskolán belüli erőszak megelőzése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az
önismeret és a kötelességtudat fejlesztésére, a családi életre nevelésre, a
mentálhigénés nevelésre, a társas érintkezési formák kialakítására (udvariasság,
empátia, tolerancia stb.).

•

A nevelő-oktató munkában a további években is fokozott figyelmet kell fordítani a
város történelmének megismerésére, hagyományainak ápolására, a helyismeret és a
helytörténet szerepének fontosságára, a tanulók egészséges lokálpatriótaszemléletének kialakítására.

•

A közművelődési felelősök koordinációjával minél több tanulót be kell vonni a város
kulturális programjaiba.

•

Szükséges a diákok, a szülők, a pedagógusok közötti bizalom és partneri kapcsolat
további erősítése. Különös gondot kell fordítani arra, hogy az iskolahasználók a
közösen kialakított iskolai szabályzatokat ismerjék, elfogadják és érvényesítsék.

•

A jogszabályoknak megfelelően továbbra biztosítani kell a szülők részvételét az iskolai
döntésekben.

•

Évente felül kell vizsgálni a mindenkori gyermeklétszámnak megfelelően az indítandó
első osztályok számát, továbbá a beiskolázási körzeteket, megkülönböztetett
figyelemmel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányára, illetve arányuknak a
városi átlagtól való eltérésére.

•

A város általános iskolái szabad kapacitásuk erejéig fogadni tudják a városkörnyéki
települések általános iskolás tanulóit.
•
A pedagógus továbbképzéseken az eddig elért pedagógiai, szakmai
eredmények megőrzése és továbbfejlesztése érdekében előnyben kell részesíteni a
módszertani kultúrát szélesítő és elmélyítő ismeretek megszerzését. Ösztönözni kell
az iskolákat szakmai műhelyek, módszertani és bázisközpontok kialakítására,
működtetésére.
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•
Az évenkénti országos kompetenciamérések városi és iskolai szintű
eredményeit folyamatosan figyelemmel kísérni és elemezni, értékelni kell. A
tapasztalatok alapján indokolt esetben intézkedési tervet kell készíteni
•

A napközi otthonos ellátást biztosítani kell valamennyi igénylő tanuló számára, különös
tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. Szakmai indokoltság és szülői igény
alapján lehetővé kell tenni további iskolaotthonos osztályok indítását.

•

Biztosítani kell a többi tanulóval együtt (integráltan) nevelhető sajátos nevelési igényű
tanulók fejlesztését a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság szakértői véleményének megfelelően.
Intézményhálózatunk alkalmas a sajátos nevelési igényű ill. a beilleszkedési,
magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulók befogadására, fejlesztésére, integrált
ellátására. A személyi feltételeket folyamatos képzéssel és átképzéssel, valamint az
Aranyhíd NOIK-tal és a SEK Regionális Szolgáltató Központ Nevelési Tanácsadójával
való együttműködéssel kell biztosítani.
A következő időszakban is fontos feladat a szakvéleménnyel rendelkező tanulók
fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
•
A többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók – szegregált – ellátását az Aranyhíd Nevelési - Oktatási Integrációs
Központban kell biztosítani. Az intézmény feledatai között továbbra is szerepeltetni kell
a tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott, az autista, a halmozottan
fogyatékos tanulók nevelését, oktatását a korai fejlesztéstől a speciális szakiskolai
képzésig. A 8. osztály után normál tantervű középfokú intézményben továbbtanulni
nem
képes
tanköteles
fiatalok
tankötelezettségének
teljesítése
és
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a speciális szakiskolai képzéssel
biztosítani kell a szakmaszerzés lehetőségét, valamint a fejlesztő felkészítésben
résztvevő gyermekek ellátását.
•
A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű, az általános iskolákban túlkorossá
váló tanulók tankötelezettségének teljesítésére működtetni kell az Ifjúsági Tagozatot.
•
Szorgalmazni kell, hogy a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő iskolák
vállalkozzanak a képesség-kibontakoztató ill. az integrációs képzés (IPR) beindítására,
működtetésére a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára az
esélyegyenlőtlenség mérséklése érdekében.
•
A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátása
érdekében erősíteni kell az iskolákban a preventív szemléletmódot, biztosítani kell a
nevelés-oktatás során a felzárkóztatást és a hátránykiegyenlítést, továbbá javítani kell
az együttműködést a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat iskolákért
felelős szociális munkásai és az egyes intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi
felelősei között, valamint partneri kapcsolatot szükséges kialakítani a jelzőrendszer
tagjai között.

•

A szülői igényeknek megfelelően biztosítani kell a német nemzetiségi oktatást a
Reguly Antal Általános Iskolában, a horvát nemzetiségi oktatást az eddigi gyakorlatnak
megfelelően a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben. A Reguly Antal Általános Iskolában meg kell vizsgálni a nemzetiségi
nyelven oktató forma bevezetésének lehetőségét.

•

Az intézményközi szakmai munkaközösségek a szükségleteknek megfelelően
kapjanak nagyobb szerepet a szakmai-pedagógiai munka segítésében,
koordinálásában a hatékonyság növelése érdekében.
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•

Biztosítani kell a mindennapos testmozgás és testedzés lehetőségét, valamint a
rendszeres és szakszerű gyógytestnevelés, illetve az úszástanulás feltételrendszerét.

•

Az Önkormányzatnak – lehetőségeihez képest - a kialakult gyakorlatnak megfelelően
továbbra is szerepet kell vállalnia a város általános iskolás korú tanulóinak nyári
táboroztatásában.

•

Támogatni kell a nyári napközis táboroztatás előző években kialakult rendszerét és jó
gyakorlatát, amelyet egyre több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vesz
igénybe.

•

Az iskolai munkaerő gazdálkodásban szorgalmazni kell a több szakos végzettséggel
és a nyelvtanításra, vagy nyelven tanításra jogosító végzettséggel rendelkező
pedagógusok alkalmazását. Folyamatosan vizsgálni kell az iskolákban a közhasznú
foglalkoztatás lehetőségét.

Iskolánkénti szakmai fejlesztési elképzelések
Bercsényi Miklós Általános Iskola
− idegen nyelvi oktatás korszerűsítése
− informatikai oktatás fejlesztése
− IPR program elindítása
− az integrált oktatás módszertani központjának kialakítása
− „Az élet iskolája” program működtetése
− csoportközi rekreációs sportprogram indítása 1-4. évfolyamon
− ökoiskolai szemlélet és tevékenység erősítése
− lakóterületi művelődési centrum szerep erősítése
Derkovits Gyula Általános Iskola
− az elmúlt időszakban eredményesen elindított programok további működtetése
(emelt szintű német nyelv, emelt szintű testnevelés, vívás)
− kompetencia alapú oktatás bevezetése
− informatika oktatás fejlesztése
− IPR program elindítása
Dési Huber István Általános Iskola (Dési Huber István Grundschule)
− német - magyar két tanítási nyelvű oktatás indítása
− IPR program működtetése
− az alanyi jogú idegen nyelvvel való ismerkedés német nyelvi referencia iskolája
− tanodai rendszerű tanórán kívüli foglalkozások
−

Gothard Jenő Általános Iskola
idegen nyelvi oktatás korszerűsítése
− az elmúlt időszakban elindított programok eredményes, hatékony működtetése
(emelt szintű német nyelv, vizilabda, néptánc)
Neumann János Általános Iskola
− idegen nyelvi oktatás korszerűsítése
− kompetencia alapú oktatás bevezetése
− IPR program elindítása
− úszás irányultságú testnevelés indítása 1-3. évfolyamon
− ökoiskolai szemlélet és tevékenység erősítése
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Nyitra Utcai ÁMK Általános Iskolája
(Nyitra Street Culture Centre and Elementary School)
− angol magyar két tanítási nyelvű oktatás 1-8. évfolyamon
− bővítés lehetősége óvodával
OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája
− angol - magyar két tanítási nyelvű oktatás 1-8. évfolyamon
− ökoiskolai szemlélet és tevékenység erősítése
Paragvári Utcai Általános Iskola
− idegen nyelvi oktatás korszerűsítése (első évfolyamtól kezdődően mindennapos
idegen nyelvoktatás bevezetése)
Reguly Antal Általános Iskola (Reguly Antal Grundschule)
− áttérés német nemzetiségi nyelven oktatásra

Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(Osnovna Skola Mihálya Vácija i Ustanovna Osnovnog Stupnja za Umjetnost)
− idegen nyelvi oktatás korszerűsítése
− Montessori program folytatása
− IPR program elindítása
− labdarúgás irányultságú testnevelés folytatása (Illés Akadémia előkészítő csoport)
Zrínyi Ilona Általános Iskola
− Rogers program folytatása
− közoktatási típusú sportiskola működtetése
− ökoiskolai szemlélet és tevékenység erősítése
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ
− szakmakínálat felülvizsgálata a speciális szakiskolai képzésben (számítógépes
adatrögzítő, házi betegápoló és segádápoló szakmák lehetősége)
−
−

Bartók Béla Zeneiskola AMI
szolfézs és zeneirodalom tantárgyak módszertanának fejlesztése
elektronikus hangszerek kínálatának szélesítése
2.3.3.3. Középfokú oktatási intézmények
Az elkövetkezendő évek kiemelt feladata a középfokú oktatás, ezen belül is a szakképzés és
a felnőttképzés megreformálása.
A középfokú iskolai képzés célja, hogy:
•
felkészítse a tanulókat felsőfokú tanulmányok folytatására (gimnázium,
szakközépiskola), illetve akik nem tanulnak tovább, ők
•
szakmai képesítést szerezzenek.
A következő években az általános iskolai tanulólétszám csökkenése ellenére viszonylagos
állandóság jellemzi a város középiskoláinak létszámát. A várható tanulólétszám 7700 - 7900
között prognosztizálható. Jelenleg a tanulóinknak több, mint 60 %-a nem szombathelyi.
Középfokon a negatív demográfiai hatások a 2009/2010. tanévtől jelentkezhetnek 2-3 osztály-,
illetve 70-105 fős tanulólétszám csökkenéssel. Ez a csökkenés még nem igényli a teljes
középiskolai rendszer átalakítását, inkább további feladatok megfogalmazását igényli.
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•

A megyében működő középiskolák szakmai feltételrendszerének, anyagi lehetőségeik
negatív változása következtében a következő években a vidéki tanulók számának
további növekedése várható. Tény azonban, hogy több vidéki szakközépiskola –
fenntartójával és a település gazdálkodó egységeivel karöltve - nagyon komoly
erőfeszítéseket tesz a fennmaradásáért és a diákok helyben tartásáért.

•

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat javaslatára, megfelelő igény esetén valamelyik
középfokú oktatási intézményünkben meg kell teremteni a horvát nemzetiségi nyelv és
népismeret oktatásának lehetőségét.

•

Az önkormányzati fenntartású iskolák kihasználtsága maximális. Néhány
intézményben a zsúfoltság megszüntetése érdekében az induló 9. évfolyamokon az
osztályszámok csökkentése indokolt.

•

A testi nevelésben hangsúlyozni kell az egészséges életmódot, a felnőttkori sportolást
megalapozó tartalmakat.

•

Javítani szükséges
kollégiumokban.

•

Ki kell építeni a tehetséggondozás rendszerét.

•

Támogatni szükséges a kollégiumokban folyó szakmai munka minőségének javítását
célzó kezdeményezéseket, új alapokon szervezett kollégiumi szakmai munkaközösség
létrehozását és működtetését.

•

Az elkövetkező évek legfontosabb elvárása, hogy a gazdaság elvárásaihoz igazodó
iskolaszerkezet és képzési kínálat jellemezze városunkat.

•

Az új Országos Képzési Jegyzék, a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a
központi programok igényeinek megfelelően kiemelt szerepet kell szánni a
képességfejlesztésnek, és a kompetencia alapú oktatásnak.

•

Az Országos Képzési Jegyzék módosításának megfelelően, a modularizált tananyagok
kidolgozása hamarosan befejeződik. Valamennyi szakképző iskolának már az új
rendszer szerint kell végezni a szakmatanítást.

•

Módosításra szorul azonban a jelenlegi képzési szerkezet. A gazdaság szereplői,
valamint a kamarák folyamatosan a váltás szükségességét hangsúlyozzák. Az egyes
szakmákra vonatkozó konkrét javaslat esetén a szakmai képzéseket ennek
megfelelően kell elindítani.

•

Az egyes iskolák kínálatának jobb megismertetése, a pályaválasztást segítő újabb
kiadványok megjelentetése, az általános iskolákkal jobb kapcsolat kiépítése mind-mind
feltétele annak, hogy a pályaválasztás a gazdaság igényeinek figyelembevételével
történjen.

•

A jövőben az eddigieknél is nagyobb figyelmet kell fordítani az iskolán belüli és az
iskolák közötti átjárhatóságra.

•

A szakiskolák szakképzési évfolyamain módszertani fejlesztéseket kell végrehajtani az
eredményesebb szakmaszerzés érdekében.

•

A TISZK által folytatott fejlesztési tevékenységeket a továbbiakban is támogatni kell.

•

A TISZK szakmai kínálatának bővítésével a szakképzésben a legkorszerűbb, a
gazdaság által igényelt tudást szükséges biztosítani.

a mindennapi

testedzés

feltételeit

az

iskolákban

és

a
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•

A szakképzés fejlesztését, szükség szerinti átalakítását a TISZK-re kell építeni,
szükség szerint pályázati források igénybe vételével.

•

Folytatni kell a szakképző iskolák infrastrukturális fejlesztését a szakképzési
hozzájárulásból befolyó pénzek igénybevételével.

•

A szakképző iskolák kapcsolódjanak be a TISZK által szervezett felnőttképzésbe.

•

A hiány-szakképesítésekre történő beiskolázást eredményesebbé kell tenni.

•

A gyakorlati képzésben részt vevő tanulóknál szorgalmazni kell a tanulószerződések
számának növelését.

•

A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztését továbbra is kiemelten
kell kezelni.

•

A közoktatási törvény módosítása során hangsúlyt kapott a folyamatos önértékelésen
és folyamatszabályozáson alapuló minőségfejlesztési, minőségirányítási program
bevezetése és működtetése az intézményekben. A következőkben kiemelt figyelmet
kell fordítani a teljeskörű intézményi önértékelésre, melynek eredményét
nyilvánosságra kell hozni.

•

Egységes normákon nyugvó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszert kell
kialakítani a TISZK szakmai irányítása mellett.

•

A pedagógus szakma fejlődésének támogatása a TISZK bevonásával. (továbbképzés,
átképzés).

Az egyes iskolatípusokra vonatkozó konkrét megállapítások
Gimnáziumok
•

A jövőre vonatkozó fontos célként megfogalmazható a gimnáziumi oktatás
színvonalának a megtartása a jelenlegi négyosztályos gimnáziumi szerkezet
meghagyása mellett.

•

Folytatni kell a felsőoktatásban tovább nem tanuló diákok számára a munkába állást,
elhelyezkedést segítő foglalkozások szervezését. Elsősorban számítástechnikai
végzettséget adó tanfolyamok, valamint vállalkozói ismeretek oktatásával és
akkreditált felsőfokú szakképzéssel.

•

Az alapfeladatok színvonalasabb teljesítését az emelt óraszámú oktatással, a
fakultációk tanulói igényekhez igazításával kell segíteni.

•

Biztosítani kell az emeltszintű érettségire történő felkészítést. Kis létszámú jelentkezés
esetén ezt városi szintű koordinációval szükséges megoldani. A gimnáziumokban a
nyelvoktatás kiemelt jelentőségére tekintettel - az oktatási szerkezet megtartása
mellett – meg kell vizsgálni a két tanítási nyelvű oktatás feltételeit.

•

A gimnáziumok esetében fejlesztésre szorul az informatika és a nyelvoktatás
feltételrendszere.

• A szülői igényeknek megfelelően legalább egy osztályban biztosítani szükséges általános
tagozat működtetését is.

86

• Az általános képzésű osztályokban tanuló diákok számára a tehetséggondozást szakköri
keretek között kell biztosítani.
• Erősíteni szükséges
együttműködését.

a

szakképző

intézmények

és

a

gimnáziumok

szakmai

Szakképzés (szakközépiskola - szakiskola)
A középfokú oktatási intézményeinknek a gazdaság és a társadalom által támasztott
igényekhez igazodó széles képzési kínálatot kell kialakítaniuk, és a szakképzés területén a
modulrendszerű képzés keretei között a szakmacsoportos alapozó oktatásra támaszkodva
színvonalas, költséghatékony és rugalmas szakképzést kell működtetni.
Csak az tud bekapcsolódni a munka világába, tud munkát vállalni, aki megfelelő
szakképesítéssel rendelkezik. Azok átképzése is könnyebb, akik már rendelkeznek valamilyen
szakképesítéssel. Az elmúlt években torz rendszer alakult ki a szakképzésben, mivel túl
magas a felsőfokú végzettségűek aránya, és kevés a szakmunkások, technikusok száma.
Jellemző, hogy bizonyos szakmai területeken túlképzés van (pl. informatikai, közgazdasági
szakterület), más területeken pedig hiány mutatkozik (pl. a műszaki szakterülethez tartozó
szakképesítések egy része). Ezen tényezőket ma már úgy emlegetik, mint a gazdaság
fejlődésének egyik akadályozó tényezőjét. A fentiek alapján elmondható, hogy a középfokú
szakmai képzés felértékelődött, s ez feltétlenül szemléletváltozást igényel valamennyi
résztvevőtől.
•

A szakképzéstől várja el a társadalom annak a tudásnak a biztosítását, amellyel az
állampolgár egész életpályáján munkához, megélhetéshez jut. A gazdaság számára
pedig működése, növekedése szempontjából meghatározó a munkaerő minősége,
amit a szakképzés biztosíthat, beleértve az iskolarendszerűt és az iskolarendszeren
kívüli képzések valamennyi fajtáját. Szakképző intézményeink a továbbiakban is
legalább a jelenlegi szinten feleljenek meg ezen elvárásoknak.

•

A szakképzés valamennyi szereplőjének közös érdeke, hogy az iskolai oktatásban az
általános képzés és a szakmai alapozás az eddigieknél sokkal nagyobb hangsúlyt
kapjon. Ezen belül fontos az informatika, a szakmai idegen nyelv, a környezetvédelem,
a személyiségfejlesztés, a munka világával kapcsolatos legfontosabb alapvető
ismeretek és készségek elsajátítása.

•

A középfokú szakmai képzésben részvevők tanulmányi eredménye nem kielégítő, s ez
különösen igaz a szakiskolai képzésben résztvevőkre. Ezért nagy jelentősége van a
tanulók motiválásának, a szakma iránti érdeklődés felkeltésének. Ez leginkább úgy
biztosítható, ha a tanulók minél korábban részt vesznek a gyakorlati oktatásban. Ezért
támogatjuk a szakiskolai képzésben és a szakmacsoportos szakközépiskolai
képzésben is a gyakorlati oktatás bevezetését már a 9-10. évfolyamokon is.
A szakiskolai oktatásban a 11-12. évfolyam tanulmányainak már része a gyakorlati
képzés, de a szakközépiskolai oktatásban is meg kell teremteni ennek a feltételeit. A
gyakorlati oktatás révén megfelelő sikerélményhez juthatnak a tanulók, s így
elképzelhető, hogy az érettségi utáni szakképzésben többen választják az iskolákban
oktatott szakmákat.

•

A szakma alapvető részét alkotják a gyakorlati ismeretek, melyeknek elsajátítása csak
a szakma gyakorlása – gyakorlati oktatása révén történhet. Ez a feladat ma már
teljesen az iskolára, a szakmai gyakorlati képzésre hárul. A jövőben kiemelt figyelmet
kell fordítani az egyes képzőhelyek technikai színvonalának folyamatos ellenőrzésére.

•

A gyakorlati oktatás további fontos kérdése: korszerű, az ipar igényeinek megfelelő
gyakorlati ismeretek átadása, az ipar igényeinek megfelelő munkakultúra elsajátítása,
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mely leginkább ipari környezetben oldható meg. Ezért szorgalmazni kell a képző
intézmény és a gyakorlati képzést megvalósító cégek, vállalkozások között létrejövő
tanulószerződések kötését.
•

A TISZK működtetésével a legmodernebb szakmai tudás centruma került kialakításra
a szak- és felnőttképzésben. A TISZK megfelelő lehetőséget biztosít az iskolák
együttgondolkodásához, a szakmai elképzelések összehangolásához.

•

A TISZK bevonásával a szakmai képzés hatékony és rugalmas működtetése céljából
szoros intézményi együttműködést kell kialakítani valamennyi szakmai területen.

•

A moduláris képzés lehetővé teszi, hogy a tanulók a szakmához tartozó szakmai
ismereteket ott szerezzék meg, – az iskolák szoros együttműködése révén – ahol
ehhez a legjobbak a feltételek. Továbbá, ha egy adott szakmára kevés tanuló
jelentkezik, az iskolák közötti együttműködés révén lehetőség lesz a tanulók
átirányítására, rokon szakképesítések más iskolában történő elsajátítására. Ezeket a
célokat erősítheti a közös beiskolázási stratégia kialakítása.

•

A korábbi években már meghatározásra került a szakképző évfolyamon a minimális
csoportlétszám meghatározása. Ennek betartatása a jövőben is fontos feladat.

•

A szakmakínálatot a jövőben is úgy kell alakítani, hogy se jelentős túlképzés, se
hiányszakmák ne keletkezzenek.

•

Az iskolai tanműhelyek kihasználtsága a tanműhelyi gyakorlatok óraszámának jelentős
csökkenése miatt nem megfelelő. Meg kell vizsgálni, hogy a tanműhelyi technikai
fejlesztéseket esetleg egy-egy iskolára koncentráltan kell végrehajtani, illetve a
megfelelő kihasználtság érdekében ezeket közösen használhassák a szakképző
intézmények.

•

Szombathelyen, illetve Vas megyében a munkaadók között nagyon sok a külföldi
tulajdonos, ezért igen nagy jelentősége van az idegen nyelvi ismeretek elsajátításának.
A dolgozók külföldi munkavállalása is indokolja a nyelvi képzés színvonalának
emelését. Az általános nyelvi képzés mellett fontos a szakmai idegen nyelv oktatása.
•

Tovább kell javítani a szakképzés és a működő gazdaság kapcsolatát.

•
Piacképes szakmák oktatásával a regionális munkaerőpiac igényeit kell
szolgálni.
A szakmakínálatra vonatkozó intézményi elképzelések:
A szakképző iskolák új szakmák indítását most nem tervezik. Az alapító okiratokban nevesített
szakterületek és szakmacsoportok biztosítják a megfelelő szakmai kimeneteket. Az új
moduláris képzésre történő átmenet okozhat bizonytalanságot, ezért iskolák az eddigi, jól
bevált beiskolázási gyakorlatukat szeretnék folytatni.
A Puskás Tivadar Szakképző Iskola 2 szakközépiskolai és 3 szakiskolai osztállyal számol
hosszú távon is. Szombathely két meghatározó cége tanműhelyt épített, tehát szükségük van
forgácsolóra, hegesztőre, lakatosra és egyéb fémipari szakmát végzettekre.
A Savaria Szakképző Iskola 2001-2002. tanévtől kezdve 4-4 kilencedikes osztályt indít. A
jövőben sem terveznek négy induló osztálynál kevesebbet, mert ez veszélyeztetné a szakmai
oktatást. Jelenleg csak három osztályra épül szakma (gépész-autószerelő, elektrotechnika –
autóelektronikai műszerész, közlekedési – közlekedés –üzemvitel ellátó), a rendészeti
képzésre a Körmendi Szakközépiskola képzése épül. Három induló osztály esetén valamelyik
szakmát nem tudnák elindítani, aminek már foglalkoztatási vonzata is van. Annak ellenére,
hogy a szakmai osztályok létszámának egy részét már a más iskolákból jövő tanulók teszik ki,
ez a szám nem olyan magas, hogy önálló osztályt lehessen alapozni rá. A beiskolázási
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osztályszám csökkentését a jelenlegi gazdasági igények (növekvő szakmunkás és
szakemberhiány) sem indokolják.
A Gépipari Szakközépiskolát a negatív demográfiai hatások szerencsére eddig még nem
érintették. Az iskolában oktatott szakmákat az RFKB kiemelten támogatta, illetve támogatja.
Az intézmény keresett az általános iskolás tanulók körében. Így semmi nem indokolja, hogy
egy-két éven belül változtassanak. Tervük az öt 9. osztály indítása úgy, hogy minden évben
négy osztályba veszik fel általános iskola 8. osztály végzett tanulókat (a nyelvi előkészítő
osztályból fél-fél osztálynyi mindig előző évről jelen van).
Az Élelmiszeripari Szakképző Iskola a földmérés és a térinformatika területén változatlanul
szeretné a tagozatot fenntartani. Az RFKB döntések függvényében szakmunkás téren a pékcukrász mellett a pék képzést is elindítanák az osztályok számának változása nélkül (pl. az
eddigi 2 pék-cukrász első osztály helyett 1,5 pék-cukrász, 0,5 pék).
Felkészültek – amennyiben arra az ipar és szülők részéről igény van – az élelmiszeripar
bármely területén szakképzés indítására, pl. az évek óta szünetelő húsipari képzésre.
Esetükben elgondolkodtató és egyeztetést igényel a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző
Iskolától a cukrász képzés esetleges átvétele, mert ezzel az iskola a jelentős túljelentkezésű
szakokra több tanuló felvételére lesz képes.
A Közgazdasági Szakközépiskola a nyelvi előkészítő osztályt indítja a jövőben is. Szakmai
kimeneteik: pénzügyi-számviteli ügyintéző, kereskedelmi ügyintéző, ügyintéző titkár,
gazdasági informatikus. A képzés szerkezete a munkaerőpiac igényeinek megfelelően
változtatható. A gazdasági szolgáltatások valamennyi területére kiterjed. Új szakmaként szóba
jöhetnek a munkaerőpiac által jobban igényelt szakmák, pl. logisztikus, idegen nyelvű
ügyfélkapcsolati szakügyintéző. Az intézmény a szakképesítéseinél az akkreditált képzési
palettát is kihasználhatja. Közgazdasági területen az üzleti szakügyintéző pénzügyi és
számviteli elágazása jöhet szóba, és az informatikai szakterületeken is bekapcsolódhat az
akkreditált képzésbe.
A Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola képzési szerkezetét is szeretnék az
elkövetkező években megtartani. Maradna a vendéglátás-idegenforgalom német célnyelven, a
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, a kereskedelem-marketing angol nyelvű, és a
vendéglátás-idegenforgalom szakirány. A szakiskolai osztályokban a kereskedelmi és
vendéglátó szakirány.
A magyar-angol két tanítási nyelvű osztály indításával olyan szerkezetváltás történne, amely
új minőséget jelentene az iskola életében. A régióban egyre több minőségi vendéglátást
szolgáló négy-öt csillagos szálloda működik, dinamikusan fejlődik a termál- és
konferenciaturizmus. Az iskola közel húsz éves tapasztalattal rendelkezik a két tannyelvű
képzésben, és ilyen szakképző osztály még nem működik a megyében.
A Művészeti Szakközépiskola estében a további működtetés módjáról a közeljövőben
fenntartói döntést kell hozni. A felmerült lehetőségeket figyelembe véve az alapítványi forma
látszik legbiztosabban megvalósíthatónak. A fejlesztési terv készítésekor még semmi sem
eldöntött, éppen ezért a beiskolázási elképzeléseiket változatlan formában közreadjuk:
minden tanévben egy képző-és iparművészeti és egy zeneművészeti osztály indítását
tervezik.
A Szent- Györgyi Albert Középiskola esetében a gimnáziumi képzés stabil lehetőségeket
kínál. Három párhuzamos osztály indítására lesz lehetőségük a jövőben is. A jelenlegi képzési
struktúrában ugyanakkor a belső arányokon lehetne változtatni. Most még az tűnik
célszerűnek, ha megmarad az egy-egy testnevelés, dráma-video, és az egészségügyi
ismeretek oktatására szerveződő osztály. Nyelvi előkészítő osztályt a jelenlegi gyakorlat
mellett nem tud az iskola indítani. Nem lehet megoldani azt, hogy a különböző érdeklődés
alapján felvett tanulókat a nyelvi előkészítő év után is együtt tudják tovább vinni.
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Az OKJ változásai nyomán az új programok szerint a moduláris szakképzési rendszerben
lesznek alapmodulok és ezt követően kerül sor a speciális egészségügyi szakmai ismeretek
oktatására. Szervezési szempontból ez nem fog gondot okozni számukra.
Új szakmák indításán is gondolkodnak. Az utóbbi időben nagy az érdeklődés a gyógyszertári
asszisztens képzés iránt, érdemes lenne energiákat mozgósítani a megszervezésére.
A Herman Ottó Szakképző Iskola is a korábbiak szerint tervezi az osztályok indítását.
Szakközépiskolában a labdarúgó, a parképítő és – fenntartó technikus, a virágkötőberendező, a környezetvédelmi technikus, a vadgazdálkodási technikus szakmákat ajánlják. A
szakiskolai képzésben dísznövénykertész végzettséget kapnak a tanulók.
Az osztályok indítása nagymértékben függ attól, hogy elkészül-e az új kollégium és benne a
labdarúgó osztályok számára szánt tantermek.
A Hefele Menyhért Szakképző Iskola beiskolázási elképzelései sem változtak lényegesen. A
szakközépiskolai képzésben a fa - és bútoripari technikus, a magasépítő technikus
szakmákban szerezhető végzettség. A lakberendező képzés csak iskolarendszeren kívül
oktatható, ezért a több azonos modult tartalmazó dekoratőr szakképesítés váltja fel.
A szakiskolai képzésben épületasztalos, bútorasztalos, kárpitos, kőműves, burkoló, kályhás,
ács-állványozó, tetőfedő, festő és közlekedési autófényező szakmákat kínálja az iskola. A
jelentkezésektől függően indulnak az adott képzések.
Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolája létszáma az elmúlt években stabilizálódott,
de a fodrász szakmában a beiskolázás várható szűkítése újabb komoly kihívást jelenthet az
intézmény számára. Fontos ezért a profilbővítés, a munkaerőpiac számára is fontos
szakképzések felfuttatása a szakiskolai oktatásban. Nehézséget okoz jelenleg számukra,
hogy az RFKB által meghatározott hiányszakmák és kiemelten támogatott szakmák körében
kevés az úgynevezett lányos szakma, a ruházati eladó képzés beindítására korábban
született már javaslat, a képzés azonban nem került engedélyezésre.
A szakközépiskolai képzésben két párhuzamos osztályt terveznek. A web-gazdasági
szakközépiskola felfutására lehet számítani, ezért elképzelhető, hogy az egyéb szolgáltatás
szakmacsoportban a beiskolázást a jelenlegihez képest is szűkíteni kell. Megfelelő számú
jelentkező esetén a nulladik évfolyamon nyelvi előkészítő osztály is indítható, ami
módosíthatja a szakközépiskolai képzés belső arányait a tervezetthez képest.
A szakiskolai képzésben a könnyűipari szakmacsoportban rendkívül nehéz a beiskolázás, az
elmúlt öt év mutatói alapján elvileg nem prognosztizálható növekedés, jóllehet a gazdaság
igényelné ezen a területen a szakképzett munkaerőt. Az iskolát negatívan érinti, hogy a
fodrász szakmában – az RFKB döntése nyomán - csökkenteni kell a beiskolázást, és ez kihat
a 9. évfolyam keretszámaira is az egyéb szolgáltatások szakmacsoportban. Ugyanakkor az
ún. lányos szakmákban sem lenne célszerű a szakiskolai képzési kapacitások szűkítése, vagy
az amúgy is tanulási nehézségekkel küzdő tanulók szakközépiskolába irányítása. Meg kell
tehát teremteni a szakmakínálat bővítésének lehetőségét a szakiskolai képzésben, valamint
törekedni kell a tanulók hiányszakmák (pl. a ruhaipari szakmák) felé orientálására.
A város szakképzésének megújítása érdekében közös lépésekre van szükség. A fenti
összesítésből látható, hogy a sikeres, vonzó képzéseket kínáló iskolák, főleg ha e képzésük
elismert színvonallal párosul, meg tudják tartani a tanulólétszámot, sőt még növelni is tudják,
annak ellenére, hogy a tanulói összlétszám esetleg csökken. Más intézmények pedig
elszenvedik a csökkenő létszámból fakadó problémákat mind finanszírozási, mind
foglalkoztatási oldalon. A TISZK megjelenésével a helyzet alapvetően megváltozott, az iskolák
már nem egyedül szervezik a beiskolázásukat, és próbálnak megélni a képzési piacon, hanem
egy nagyobb szervezet részeseként dolgoznak.
Ahhoz, hogy a TISZK érdemi szerepet tudjon játszani a beiskolázás koordinálásában, már
legkésőbb a 7. osztályban el kell kezdeni a tájékoztatást, a pályaorientálciót is. Évek alatt
talán kialakul, hogy a tanuló a TISZK szintjén csak szakképzést választ, nem iskolát. A
moduláris képzés kiépülésével az is elképzelhető, hogy a tanuló egyik iskolában megszerzett
ismeret-moduljait egy másik iskolában felhasználva további képesítésekhez juthat. Ehhez
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persze nagyon jó koncepcióra és hatékony együttműködésre van szükség az iskolák vezetői
és a TISZK vezetése között.
Ahhoz, hogy a fenti javaslatok megvalósíthatók legyenek az alábbi lépéseket szükséges
megtenni:
• Világos és egyértelmű tájékoztatást kell adni az egyes iskolákban megszerezhető
szakmákról. (felsorolva a lehetséges kimeneti szinteket, a megszerezhető részszakképesítéseket és a ráépülő szakmákat is)
• Meg kell alkotni, és nyilvánosságra kell hozni az ismeretek beszámításának módját, a
másodszakmás képzések költségeit.
• Új képzések beindítása esetén komoly PR munkát kell végezni, fel kell kelteni az
érdeklődést az adott szakma iránt.
• A nyílt napok hagyományos megszervezése helyett vagy mellett célszerű lenne „roadshow” jellegű bemutató formájában kimenni az általános iskolákba, és ott bemutatni az
iskolát, kivinni a középiskolák által készített termékeket, reklámanyagokat.
• Az iskolai weblapok sokkal jobban mutassák be a szakmákat, legyenek videók a
szakmákról, eseményekről, legyen informatív, vonzó!
• Jobban ki kellene használni a mai közösségi weboldalakat és egyéb web-es
lehetőségeket (iwiw, mywip, geo-tagging), hogy megtaláljuk a 13-14 éves korosztályt,
akik a hálózat rendszeres használói.
• Fel kell vállalni a problémás gyerekekkel való foglalkozást helyi szinten is (pl.
reintegrációs képzés, fejlesztő csoportok indítása). Meg kell vizsgálni a nyolcadik
osztályt a 16. életévükig el nem végző fiatalok számára a szakiskolai felzárkóztató
oktatás megszervezésének lehetőségét.
• Meg kell oldani a lemorzsolódó és a közoktatási rendszerből kikerülő fiatalok szakmai
végzettséghez jutását.
A TISZK szintjén elvégzendő feladatok:
• Egységes arculat kialakítása az összes TISZK-es iskola bevonásával. (PR anyagok,
weblap)
• A beiskolázás koordinálása, a tanulói egyéni igények kezelése, a képzési komplex
szolgáltatások működtetése. (rész-szakképesítések, felnőttképzés, ráépülések)
• A képzési igények feltárása a régióban. (RFKB-val együttműködve)
• Fejlesztési javaslatok tétele az iskolák felé.
• Pályaorientálás az általános iskolákban.
• Egységes fejlesztő, felzárkóztató program kidolgozása. Ne az egyes iskolák küzdjenek
ezzel, hanem legyen egy központi szervezet, amely koordinálni képes az iskolák
kisebb-nagyobb létszámú csoportjait (hogy rentábilis legyen!!), és célirányos
fejlesztéseket tud kínálni nekik.
• Ne csak szombathelyi gyerekekben gondolkodjanak az iskolák, a szakképző iskolák
diákjainak több, mint 60 %-a vidéki, őket is el kell érni.
• Működtessen a TISZK egy olyan webes szolgáltatást, ahol a szülő/tanuló rákereshet
egyes szakmákra, képzési lehetőségre és a rendszer kilistázza a lehetőségeket.
(melyik iskola indítja, mi a képzési szint, mik a feltételek, milyen munkaerő-piaci adatok
vannak róla, stb.)
• Az érettségit követő szakképzésben a gyakorlat arányának növelése indokolt a
központi programok figyelembevételével, a munkáltatók elvárása szerint.
• Az iskolából a munka világába való átmenet megkönnyítése érdekében különös
figyelmet kell fordítani arra, hogy a fiatalok a munkaerőpiacon eladható képességekkel
rendelkezzenek, ezért szükséges a kompetencia fejlesztés gyakorlatának elterjesztése
iskoláinkban.
• Ösztönözni kell a városban működő üzemeket, vállalkozásokat, hogy a Szakképzési
Alap szabadon felhasználható részét a város szakképző iskoláinak juttassák.
• Újra kell gondolni a szakközépiskolai – szakiskolai osztályok arányát. A
szakközépiskolai képzés kiteljesedése azzal a következménnyel járt, hogy egyre több
olyan tanuló került be szakközépiskolai osztályokba, akiknek esélyük sem volt arra,
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hogy érettségi vizsgát tegyenek. Szükséges a szakiskolai képzések bővítése,
összhangban a gazdaság és az oktatási tárca elképzelésével. Erre részletesen a
szakiskoláknál térünk ki.
A könnyűipar zsugorodása miatt nagyobb figyelmet kell fordítani az érettségit követő
újabb, ún. „lányos szakmák” megtalálására.
Szakközépiskoláinkban a 13-14. évfolyamok pontosabb tervezhetőségére javaslatok
kidolgozása szükséges. A törvénymódosítást követően a TISZK feladata - az RFKB
ajánlásainak figyelembe vételével - meghatározni.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a más iskolákban végzettek szakképző évfolyamokra
történő bekapcsolódására. Ebben az esetben a szakmai előkészítő tantárgyakból az
ún. „felzárkóztatás” követelményrendszerét szükséges kidolgozni.
A jelenlegi pályaválasztási, pályaorientációs és pályakorrekciós rendszer
felülvizsgálata és módosítása szükséges annak érdekében, hogy a munkaerőpiac által
elvárt szakmai végzettségű fiatalok jelenjenek meg a gazdaságban.
A jelenlegi iskolastruktúra, a kialakult hagyományok és a gyakorlat még mindig arra
kényszeríti a szülőket és a tanulókat, hogy indokolatlanul korán, a 8. osztály
befejezése előtt válasszanak a továbbtanulási lehetőségek közül szakirányt
megjelölve. Az ellentmondást a komprehenzív (átjárható) iskolák kialakításával kell
feloldani.
Biztosítani kell a szakiskolában kiválóan teljesítő tanulók számára az átjárás
lehetőségét az érettségit adó képzésbe.
Az alapozó képzést zömében iskolai tanműhelyekben kapják meg a szakiskolai
tanulók. Ezt a jövőben is célszerű fenntartani.
Az alapozó képzés után pedig gazdálkodó szervezeteknél, egyéni vállalkozóknál
szerezzék meg a szükséges gyakorlatot.
A képzési körülmények korszerűsítésére az országos lehetőségek mellett helyi, régiós
pályázati forrásokat, szakképzési pénzeket kell igénybe venni.
A szakiskolai oktatásban is meg kell teremteni a munkavállaláshoz, a szakma
gyakorlásához nélkülözhetetlen nyelvtudás elsajátítását.
A szakiskolai képzésben, akár a helyi tantervek módosítása árán is nagyobb szerepet
kell adni a gyakorlati ismeretek oktatásának.
Az Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központban sikerült a sajátos nevelési
igényű tanulók szakiskolai képzésének feltételeit megteremteni. Az elsajátítható
szakmák a dísznövénykertész és a sütőmunkás. A gyakorlati képzést a Herman Ottó
Szakképző Iskola és az Élelmiszeripari Szakképző Iskola biztosítja. További szakmák
elsajátítását a felmerülő igényeknek megfelelően kell biztosítani.
A speciális képzés iskolarendszeren kívüli megvalósíthatósága érdekében a feladatot
felvállaló alapítványokkal, gazdasági szervezetekkel, civil szerveződésekkel az
eddigieknél sokkal jobb, élőbb kapcsolatot kell kialakítani.

Iskolarendszerű felsőfokú szakképzés
•

A felsőoktatási törvényben meghatározott feltételek mellett két szakképző
intézményben - az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskolában élelmiszeripari
menedzser, a Gépipari Szakközépiskolában gépipari mérnökasszisztens - folytattak
felsőfokú szakképzést a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján. A
Horváth Boldizsár Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, valamint
az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolája rendelkezik közgyűlési engedéllyel,
azonban eddig még nem tudtak képzést indítani.

•

Az elmúlt években ez a képzési forma a főiskolák, egyetemek hozzáállása miatt nem
honosodott meg.
•
A képzés célja eredetileg az lett volna, hogy az elsősorban gyakorlatorientált
képzésre motivált fiatalok számára biztosítsa a mielőbbi munkaerő piaci belépést. A
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fent vázolt okok miatt a diákok nem élnek a lehetőséggel, várhatóan hosszú távon sem
kell vele számolni.
Felnőttoktatás
•
Az iskolarendszerű felnőttoktatásban továbbra is gimnáziumban és
szakközépiskolákban tanulhatnak az érettségit megszerezni kívánó felnőttek. Az elmúlt
években azonban jelentősen csökkentek a létszámok. Amíg a 2003/04. tanévben 13
osztályban 652 fő tanult, addig a 2008/09. tanévben 7 osztályban már csak 191 fő.
Úgy tűnik, hosszú távon már nem kell számolni az iskolarendszerű felnőttoktatással.
•
Át kell azonban gondolni az ún. intenzív képzés jövőjét. Foglalkoztatási okokból
célszerűnek tűnne egy iskolához kötni ezt a képzési formát.
•
A szakképző intézményeknek a jövőben is fontos szerepet kell vállalniuk az
iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésekben, az át - és
továbbképzésekben is.
•
A TISZK felnőttképzési akkreditációval is rendelkező intézmény. A jövőben a
szakképző iskolák bázisán, a TISZK szervezésében kell bonyolítani az
iskolarendszeren kívüli át- és továbbképzéseket.

Középiskolai kollégiumok
•

A kollégium alapfeladata az iskolai tanulmányokhoz szükséges feltételek biztosítása.
Hosszú távon meg kell őrizni a kollégiumok sajátos, családpótló, értékteremtő
intézményhálózatát.

•

A kollégiumnak biztosítani kell a harmonikus személyiség fejlődésének, a tehetség
kibontakoztatásának, az önképzési formák, az együttműködési készség
fejlesztésének, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzésének, a
szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit.

•

A kollégiumoknak rendszeres kapcsolatban kell lenniük a szülőkkel és konstruktív
együttműködés keretében szükséges a nevelési cél- és eszközrendszert kialakítani.
•
A jövőben a középfokú oktatás szerkezetének további módosulása, a tartalmi
változások miatt az eddigieknél nagyobb szerepet kell kapnia a tanórákon történő
felkészítésnek, a tehetséggondozásnak. Fokozott törődést igényelnek a lemaradók, és
a hátrányos helyzetűek is.
•
A kollégiumi férőhelyek száma az alapító okiratok alapján 1445. A beiskolázott
kollégiumi létszám évek óta 1350 - 1400 között mozog. A két érték mutatja, hogy a
kollégiumi helyek lényeges csökkentése nem tervezhető. A kollégiumok a jelenlegi
fizikai paraméterek mellett jellemzően zsúfoltak. Meg kell vizsgálni a zsúfoltság
csökkentése érdekében megtehető intézkedéseket.
•
A komfortfokozatuk növelésére, otthonosabbá tételükre, a lakhatási feltételek
javítására az eddigieknél több figyelmet kell fordítani.
•
A megfelelő szintű eszközellátottságuk biztosítása a fenntartó kiemelt feladata
kell, hogy legyen a jövőben.
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•
A realitásokon alapuló felújítási, karbantartási programot kell kidolgozni és
megvalósítani a kollégiumi ellátás korszerűsítése érdekében.

2.3.4. Szakképzés-fejlesztési stratégia
(Készítették a TISZK Kft. munkatársai)
2.3.4.1. A szakképzés aktuális jellemzői Magyarországon
2.3.4.1.1. Általános helyzetkép: Baj van a szakképzéssel! – Országos szinten jelentkező
problémák a múltból
Nem mai keletű kijelentés, hogy nincs összhang a munkaerőpiac és a szakképzés között.
A gazdaság szerkezetének átalakulása miatt folyamatosan jelentősen változik az egyes
szakmák iránti kereslet. Miután a szakképzési rendszer kínálata csak jelentős késéssel követi
a gazdaság változásait, számtalan területen szakember hiány figyelhető meg. Ezzel
párhuzamosan friss szakképesítésükkel a kezükben fiatalok zöme nem tud elhelyezkedni,
mert nem a megfelelő végzettséggel rendelkezik.
Az első hibás lépés sok esetben már a pályaválasztásnál megtörténik. A tanulók a
beiskolázásnál a szülői elvárásoknak, elképzeléseknek akarnak megfelelni. Ez sokszor
köszönő viszonyban sincs az egyén képességeivel, s érdeklődési körével. A diákok sokszor
iskolát és nem pályát választanak. A szülő, a tanuló inkább támaszkodik a családban kialakult
hagyományokra, a barátok véleményére, mint reális lehetőségeire, képességeire, tényleges
érdeklődési körére. Nem elhanyagolható az sem, hogy a nem megalapozott pályaválasztási
döntés sok esetben az információk hiányára vezethető vissza.
A statisztikai adatok egyértelműen igazolják a szakiskolai képzési forma
presztízsvesztését. Országos szinten 15-20 évvel ezelőtt a 14-18 éves korosztály fele
szakiskolában végzett, jelenleg a középiskolai tanulóknak csak a 20 %-a tanul szakmát. Tény,
hogy csökken a gyereklétszám, de sajnos a társadalom is hibás ítéletet hozott szakiskola
fölött.
Az adatok egyértelműen mutatják, hogy városunkban is a szakképzés igazi vesztese az elmúlt
időszakban a szakiskolai képzés volt. Szombathely Megyei Jogú Város fenntartásában
lévő középfokú közoktatási intézményekben a tanulólétszám megoszlása:
Tanév
1990/1991
2008/2009

Gimnázium
15 %
18 %

Szakközépiskola
41 %
60 %

Szakiskola
44 %
22 %

Összesen
100 %
100 %

A szakképzésen belül felére csökkent a szakiskolai tanulók aránya az elmúlt húsz év alatt. A
gimnáziumi tanulók aránya pedig kismértékű növekedést mutat. A valós arány városi szinten
azonban nagyobb, mivel a fenti táblázat a két nem önkormányzati fenntartású gimnázium
(Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium és a Premontrei Rendi Szent Norbert
Gimnázium) tanulólétszámát nem tartalmazza. A szakiskolai arányszámból hiányzik a Vasi
Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvány tanulólétszáma, bár a 180 fős létszám az
arányokon nem változtat jelentősen.
A szakképzés területén éles határ húzódik a tanulás és a munka között. Az iskolában a
képzés elsősorban elméleti síkon történik. Ez csak akkor jelent igazán problémát, ha a tanuló
úgy kerül ki a munkaerőpiacra, hogy képzési irányának megfelelő munkahelyet belülről nem
látott. Rendkívül sok problémát jelent a cégekhez kihelyezett gyakorlat hiánya.
Nemzetközi összehasonlítások alapján megállapíthatjuk, hogy magyar viszonylatban a
gyakorlati képzés időtartama alacsony. Ugyanakkor a munkaerőpiac által elvárt
kompetenciákat, készségeket elsősorban a gyakorlati képzés során lehet elsajátítani. Az
ismereteket a tankönyvekből elméletben meg lehet tanulni, de a gyakorlatban kell alkalmazni.
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A gyakorlati képzéshez kapcsolódóan kiemelt terület a tanulószerződések száma. A
szakképzési törvény módosítása előírja, hogy gyakorlati képzést tanulószerződéssel folytathat
a gazdálkodó szervezet. Az utóbbi években ugrásszerűen megnövekedett a
tanulószerződések száma. Míg 1998-ban Magyarországon 6616 tanulószerződést kötöttek,
2008-ban számuk eléri a 44000-et. Örvendetes, hogy a tanulószerződések számának
növekedése különösen a hiányszakmákban figyelhető meg.
Országos szinten az iskolai szakképzésben használt technika, technológia rendkívül
egyenetlen szinten van jelen. Ez többek között a beszerzési források, a szakképzési
hozzájárulások által nyújtott anyagi lehetőségek nagyságrendbeli eltérésére vezethető vissza.
Nem mellékes az egyes szakképesítések nagyon eltérő eszköz, ill. technológia
igényessége sem. Sok esetben a diákok tanulóéveik alatt csúcstechnológiával nem
találkoznak, hiszen a gyakorlati képzés csak kis mértékben zajlik tőkeerős nagyvállalatoknál.
A méregdrága technológiákat a kis vállalkozások, s a szakképző intézmények ritka esetben
engedhetik meg maguknak.

Országos tendencia a tanulólétszám csökkenése, az iskolák szétaprózottá válása.
Szinte nincs olyan intézmény, amely valamilyen szinten ne érezné meg a csökkenő
gyereklétszámot.
Az iskoláskorú népesség számának várható alakulását az alábbi ábra mutatja:

Az isko
Forrás: Szakképzés – felnőttképzés és a munkaerőpiac viszonya
Országos Regionális Konferenciasorozat (Pécs 2007. november 8.)
Cséfalvay Ágnes előadása

1990-ben 465 intézményben, 2005-ben 627 intézményben volt szakiskolai képzés hazánkban.
Jelenleg a szakmai képzést folytató intézmények száma meghaladja az ezret. A szétaprózott,
gazdaságtalan szakképző hálózatot, amelyben a létszám akár 10 fő alá is lecsökken
lehetetlen finanszírozni.
Országos, regionális és helyi szinten egyaránt olyan szakképzési rendszer működtetése vált
kívánatossá, amely mind volumenében, mind minőségében rugalmasan tud alkalmazkodni a
munkaerőpiac diktálta igényekhez. A szakmai képzéseknek szerkezetében, tartalmában és
módszertanában egyaránt meg kell felelni a megrendelők elvárásainak. Mindennek
együtt kell járnia az egyén képességeinek kibontakoztatásával, a fiatalok sikeres életpályára
való felkészítésével, a felnőttek esetén a hiányzó szakmai készségek megszerzéséhez
szükséges tudás biztosításával.

700000

Olyan regionális sajátosságokat figyelembevevő, szakmailag és földrajzilag is összehangolt
kínálatot, minél szélesebb spektrumú szakmai képzést nyújtó intézményrendszert kell

650000
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kialakítani, amely a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a költséghatékonyság elvének
messzemenő figyelembevételével járul hozzá a gazdaság versenyképességének
erősítéséhez, és egyaránt tudja kezelni a kiemelkedő tehetségű és a hátrányos helyzetűek
eltérő képzési igényeit, s megvalósítja az élethosszig tartó tanulás stratégiáját is.
Városunk szakképzési stratégiája nem egyszerűsödhet le a Nyugat-Dunántúli Regionális
Szakképzés-fejlesztési Program földrajzi lebontására. Ugyanakkor nem mehet szembe az
abban megfogalmazott célokkal, feladatokkal. Messzemenően azonosulnunk kell a program
jelmondatával: „Együttműködés és integráció, rugalmasság és versenyképesség.”
2.3.4.1.2. Jogszabályi háttér
A jogi szabályozásban 2007-ben jelentős változások léptek érvénybe. Az Országgyűlés 2007.
június 25-i ülésén fogadta el azt a törvénycsomagot, amely jelentősen módosította az oktatás
– szolgáltatási feladatok ellátásának törvényi hátterét. Elfogadásra került a 2007. évi LXXXVII.
törvény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról, a 2007. évi CII. törvény
a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények
módosításáról (benne a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény módosítása).
A Közoktatási valamint a Szak- és Felnőttképzési törvény módosításának célja a közoktatás
hatékonyabb megszervezése, a társulások létrejöttének és működésének ösztönzése, az
esélyegyenlőség növelése, a regionális szintű feladatellátás elősegítése, a szakképzés
eredményességének és hatékonyságának erősítése, továbbá a minőség fokozottabb
elismerése és ellenőrzése.
A Szakképzési törvény 2.§ - ban megjelenik a központi képzőhely, mint a szakképzés
intézménye. Ez a helyzet lehetőséget ad SZMJV Önkormányzatának arra, hogy új
lehetőséggel, és struktúrával gazdagítsa a város szakképzési rendszerét. Az elmúlt 3 évben
pályázati finanszírozás eredményeként az ipari parkban felépült a Savaria TISZK központi
képzőhelye, melyben a gyakorlati oktatást szolgáló 10 műhely és labor működik.
Ugyanezen törvény rendelkezik arról, hogy a szakképző intézmények fenntartói, a gyakorlati
képzés szervezésében részt vevő gazdálkodó szervezetek a közoktatási törvényben
meghatározott szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált
szakképző központot hozhatnak létre. A térségi integrált szakképző központ lehet:
kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságként – szakképzés-szervezési
társaság. SZMJV Önkormányzata és Vasi Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvány 2008
novemberében létrehozta a Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, a törvényben meghatározott
feladatok megvalósítására.
A Közoktatási törvény 89. §-a rendelkezik a szakképzés szervezési társaságok feladatairól
és működéséről:
• A szakképzés - szervezési társulásba történő belépés feltétele, hogy az érintett elfogadja a
regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének
összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket.
• A szakképzés - szervezési társulás – a szakképzés körében – közoktatási megállapodást
vagy más megállapodást köthet
• Létesíthet és fenntarthat szakiskolát, szakközépiskolát és kollégiumot.
• Részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében.
• Működtetheti – a szakképzés terén – a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét és
az utazó szakember hálózat rendszerét.
• A szakképzés-szervezési társulás a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének
megfelelően a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel –
meghatározza a társulás által, illetve a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a
szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, a szakmai program tekintetében
egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.
• A szakképzés - szervezési társulás az általa ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet
készít.
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A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény
végrehajtására kiadott SZMM rendelet megváltoztatta 2008. szeptember 1-től a fejlesztési
támogatások fogadásának és felhasználásának rendszerét. "Az intézményfenntartó, a
társulás, a nonprofit gazdasági társaság és a szakképzés-szervezési társaság, a térségi
integrált szakképző központ (TISZK) részét képező iskolai rendszerű szakképzést folytató
intézményben, illetve a központi folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését
közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás (fejlesztési támogatás) fogadására, akkor
jogosult, ha megalakulását, illetve TISZK-ként történő működését az NSZFI honlapján
közzétett regisztrációs nyomtatványon bejelentette az NSZFI-nek, és az NSZFI a TISZK-et
nyilvántartásba vette."
A Savaria TISZK Kft, mint szakképzés szervezési társaság a 2008. november 19-i
cégbejegyzést követően 2008. december 5-én regisztráltatta magát az NSZFI
nyilvántartásában. Ezzel lehetőséget biztosított a TISZK részét képező intézmények
számára, hogy a továbbiakban is hozzájussanak a fejlesztési támogatásokhoz.
A modulrendszerű és kompetencia alapú képzések indításával a szakmai vizsgáztatás
rendszere is változott. Ennek új szabályozását a 20/2007. (V.21.) SZMM Rendelet rögzíti.
2.3.4.2. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok szerepe a szakképzés
irányításában
A regionális fejlesztési és képzési bizottságok megalakulása, működése a 2001-es évhez
nyúlik vissza. A 2001. évi LXXXVI. törvény hozott jelentős változásokat a Munkaerőpiaci Alap
fejlesztési és képzési alaprészéből megvalósított decentralizált támogatási rendszerben. A
támogatás keretösszegét megyék helyett régiókra hagyták jóvá, a megyei szakképzési
bizottságok helyett 27 tagú regionális fejlesztési és képzési bizottságok alakultak. Feladatuk
kezdetben pusztán a decentralizált pályázatok kiírása, a pályázatok elbírálása alapján a
támogatások elosztására történő javaslattétel volt. Az oktatási miniszter jóváhagyása után a
szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás és az ellenőrzési kötelezettség az újonnan létrejött
OM Alapkezelő Igazgatóság feladatává vált. A regionális fejlesztési és képzési bizottságok a
megyei/fővárosi munkaügyi központoknál működő szakképzési bizottságok jogutódjaként
alakultak meg.
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény a regionális fejlesztési és képzési bizottságok tevékenységét, működését
némileg megváltoztatta. A most már 28 tagú bizottságokba 50-50%-ban az iskolafenntartók,
az oktatási szféra, illetve a gazdasági partnerek delegáltak tagokat.
A 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet az újjáalakult a regionális fejlesztési és képzési
bizottságok működésének részletszabályait állapítja meg. A regionális fejlesztési és
képzési bizottság a jövőben a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által
felkért tagokból álló, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló törvény, valamint a közoktatásról szóló törvényben meghatározott
feladatok ellátására létrehozott, régiónként működő testület.
Az RFKB kiemelt feladatai:
• Dönt a szakképzés regionális szükségleteiről, meghatározza a TISZK és a szakképzésszervezési társaság által folytatandó szakképzés irányait és beiskolázási arányait,
• „Kidolgozza” a regionális szakképzés-fejlesztési stratégiát,
• Ellátja az alaprész decentralizált keretével kapcsolatos pályázatok kiírásával és
értékelésével kapcsolatos feladatokat,
• Áttekinti, felülvizsgálja a regionális hiány-szakképesítéseket,
• Együttműködik a regionális fejlesztési tanáccsal a szakképzési feladatok és a fejlesztés
tervezésében.
Az RFKB további feladatai:
• Közreműködik az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés,
a
közoktatásban
és
a
felsőoktatásban
folyó
szakképzés
összhangjának
megteremtésében,
• Közreműködik a pályakövetési rendszer működtetésében,
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•

Értékeli a szakképzési hozzájárulás régióban történt felhasználását és a forrásfelhasználás hatékonyságát.
A törvényalkotók az RFKB felelősségteljes döntéseitől hosszabb távon azt remélik, hogy pár
év múlva a fiatalok könnyebben találnak majd megfelelő munkahelyet, csökken a
hiányszakmák száma. Az anyagilag nem támogatott, túltelített szakmákra történő beiskolázás
visszaszorításával csökkenni fog az álláskeresők száma adott területen. Elsősorban a
gazdaság igényeinek megfelelő összetételű és számú munkaerő eredményezheti a gazdasági
fellendülést.
Az utóbbi néhány év alatt jelentős változások történtek a Nyugat-dunántúli Régió
munkaerőpiacán, és a régió iskolarendszerű szakképzésében is. A legjelentősebb ezek közül
a napjainkban kibontakozó világgazdasági válság, amelynek kiterjedéséről, rövid és
középtávú hatásairól és következményeiről még csak feltételezéseink lehetnek.
Szombathely város szakképzési koncepciójának kialakításánál figyelembe kell venni a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság szakképzési stratégiáját, s a
bizottság által hozott határozatokat, iránymutatásokat, elemzéseket.
2.3.4.2.1. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntései az iskolarendszerben
oktatott szakképesítésekről
A regionális szintű döntések a gazdaság igényeinek, valamint a munkaerőpiaci kereslet
adatainak figyelembevételével születtek meg, s kötelezően meghatározzák térségi integrált
szakképző központok és a szakképzés-szervezési társaságok által folytatandó szakképzés
irányait és arányait. A régiós döntések feldolgozásában az új OKJ szerinti szakmacsoportok,
ill. szakképesítések szerepelnek.
A szakképesítések három kategóriába sorolhatók:
Kiemelten támogatott

Támogatott

Nem támogatott

Az ún. hiányszakmák: a 2012. évi kereslet legalább 2,5-szerese a
2007-es beiskolázási létszámnak.
Támogatást
kaphat:
decentralizált
keretből,
szakképzési
hozzájárulásból
Cél: a beiskolázási létszám növelése
A 2012-es kereslet legalább egyötöde (20%) a 2007-es beiskolázási
létszámnak.
Támogatást kaphat: szakképzési hozzájárulásból
Cél: a beiskolázás szinten tartása
A 2012-es kereslet nem éri el a 2007-es beiskolázási létszám
egyötödét.
Támogatást nem kaphat.
Cél: legalább 30%-os csökkentés szükséges a beiskolázás terén

A szakképesítések a Nyugat-dunántúli Régióban az alábbiak szerint oszlanak meg:
A szakképesítés kategóriája
Kiemelten támogatott szakképesítés
Támogatott szakképesítés
Szakképzési fejlesztési forrás által nem
támogatott szakképesítés
A régióban-iskolarendszerben nem oktatott
szakképesítés
Összesen

Szakképesítések száma
53
78
70

Megoszlás (%)
21,2
31,2
28,0

49

19,6

250

100,0

2.3.4.2.2. Helyzetkép a Nyugat-dunántúli régióban
A legtöbb fejlesztendő szakképesítést tartalmazó szakmacsoportok:
• Faipar
• Építészet
• Vendéglátás-idegenforgalom
A legtöbb csökkentendő szakképesítést tartalmazó szakmacsoportok:
• Környezetvédelem-vízgazdálkodás
• Oktatás
• Ügyvitel
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A minden régióban oktatott és minden régióban fejlesztendő szakképesítések körébe az
alábbiak tartoznak:
Szakmacsoport
Gépészet

Elektrotechnika-elektronika
Építészet

Szakképesítés
Gépi forgácsoló
Géplakatos
Hegesztő
Szerkezetlakatos
Villanyszerelő
Ács-állványozó
Kőműves

A minden régióban oktatott és minden régióban szinten tartó szakképesítések körébe az
alábbiak tartoznak:
Szakmacsoport
Építészet
Könnyűipar
Nyomdaipar
Közgazdaság
Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció
Vendéglátás-idegenforgalom
Mezőgazdaság

Szakképesítés
Kőfaragó, műköves és épületszobrász
Magasépítő technikus
Bőrdíszműves
Könyvkötő
Pénzügy-számviteli ügyintéző
Logisztikai ügyintéző
Cukrász
Vendéglős
Dísznövénykertész
Parképítő és –fenntartó technikus
Vadgazdálkodási technikus

A hiányszakmák listáját, a régió munkaerőpiaci mutatóit már át is írta a Magyarországra és a
régióba is begyűrűző világgazdasági-válság. Ennek hatásai majd csak a jövőben válnak
ismertté. A régió munkaerőpiacán több olyan álláshely is megszűnik a közeljövőben, mely
kvalifikált, szakképzett munkaerőt kíván. Ugyanakkor új igények jelentkeznek. Az alábbi
táblázat a hiányszakmákat tartalmazza, a keresettség csökkenő sorrendjében, a régió
megyéiben a Regionális Munkaügyi Központ 2008. III. negyedéves adatai alapján

A szakképesítés megnevezése

Megye

Győr-Moson-Sopron
Esztergályos
Lakatos
Hegesztő
Forgácsoló
Kőműves
Ács- állványozó
Vasbetonszerelő
Tetőfedő
Burkoló
Szakács
Felszolgáló
Cukrász
Eladó
Pék
Bútorasztalos
Gépkocsivezető
Targoncavezető

Vas
Lakatos
Hegesztő
Forgácsoló
Esztergályos
Kőműves
Bádogos
Ács- állványozó
Szakács
Villanyszerelő
Pincér
Elektronikai műszerész
Kazánfűtő
Autószerelő
Szociális gondozó
Szakápoló
Szabó/varrónő
Tetőfedő
Húsipari termékgyártó

Zala
Gépkocsivezető
Elektronikai műszerész
Hegesztő
Lakatos
Asztalos
Húsipari termékgyártó
Kárpitos
Eladó
Szabó/varrónő
Forgácsoló
Üzletkötő
Kőműves
Pincér
Villanyszerelő
Targoncavezető
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2.3.4.3. Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
A Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság a Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően
Közhasznú Társaság jogutód szervezete.
A Kft. a HEFOP támogatási rendszerében vállalt feladatainak eleget tett. A pályázati leírásban
megfogalmazott szervezeti és képzési struktúrát kialakította, beruházását megvalósította.
Tevékenységét kiemelkedően közhasznú korlátolt felelősségű társasági formában, a TISZKekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően szakképzés-szervezési társaságként
folytatja azzal, hogy megváltozott tulajdonosi szerkezete mellett is ellátja mindazon
feladatokat, amelyeket a HEFOP-projekt 2008. december 31-én történt lezárását követő
időszakra vállalt.
A Kft. az 1993. évi LXXIX. közoktatási, illetve a 1993. évi LXXVI. szakképzésről szóló törvény
alapján ráruházott feladatokat folyamatosan ellátja, ezzel segítséget nyújt az Önkormányzat
közoktatási feladat-ellátási kötelezettségének teljesítésében. Fő tevékenysége: Szakmai
középfokú oktatás (TEÁOR: 85.32)
A szakképzéssel összefüggő feladatokat a két tulajdonossal megkötött Közhasznúsági
megállapodás rögzíti.
• A szakképzés-szervezési társaság a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB)
döntésének megfelelően – a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára
tekintettel – meghatározza a társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési
évfolyamokon indítható osztályok számát, és induló létszámát, koordinálja a tanulói
továbbhaladáshoz kapcsolódó, az egyes szakmacsoportoknál esetlegesen előforduló
szakmaváltás miatt felmerülő szervezési feladatokat.
• Közreműködik az iskolák pedagógiai programjának részét képező szakmai program
kialakításában, azoknál egyetértési jogát gyakorolja. A Kft. koordinálja az iskolahálózat
tevékenységét a párhuzamos képzések elkerülésének megakadályozására.
• Az általa ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet készít (szakképzés-fejlesztési
stratégia), amelyet kétévente a munkaerő piaci adatok, jogszabályi változások figyelembe
vételével felülvizsgál.
• A szakképzés területén pályázat-figyelést végez, koordinálja az iskolahálózat pályázati
tevékenységét, irányítja a pályázott programok végrehajtását. A Kft. a pályázati
tevékenység eredményessége érdekében az iskolahálózat igényeit rendszeresen felméri.
• Gondoskodik a szakképzési-fejlesztési hozzájárulások begyűjtéséről, fogadásáról, azokat
nyilvántartja, felhasználásukat tervezi és irányítja, gondoskodik a fejlesztési
hozzájárulások tervezésnek megfelelő továbbadásáról az iskolahálózaton belül, a Kft. és
az iskolahálózat iskolái között kötött kétoldalú megállapodásban rögzítettek alapján, a
felhasználás során elhatározott fejlesztések megvalósulását ellenőrzi az iskolahálózatban,
elvégzi az elszámolást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felé.
• Elvégzi a gyakorlati képzéssel kapcsolatos alábbi feladatokat.
• A TISZK- hálózatra kidolgozott pedagógus-továbbképzési rendszert működtet.
• Egységes tanulói mérési-értékelési rendszert alakít ki és működtet.
• Kiépíti és működteti a TISZK- szintű minőségirányítási rendszert.
• Az RFKB munkájával összhangban a Kft. részt vesz a pályakövetési rendszert
működtetésében.
• Egységes városi szintű pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszert
működtet
2.3.4.3.1. Beiskolázás
A szakképzés-szervezési társaság a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB)
döntésének megfelelően – a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára
tekintettel – meghatározza a társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési
évfolyamokon indítható osztályok számát, és induló létszámát, koordinálja a tanulói
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továbbhaladáshoz kapcsolódó, az egyes szakmacsoportoknál esetlegesen előforduló
szakmaváltás miatt felmerülő szervezési feladatokat. E körben
• a kft. felméri az iskolahálózat igényeit, adatgyűjtést végez, valamint munkaerőpiaci
elemzéseket hajt végre,
• figyelembe veszi az RFKB szakképzési irányokat és arányokat meghatározó döntéseit,
valamint az önkormányzati finanszírozás biztosította lehetőségeket,
• beiskolázási tervet készít, amelyet a társaság tulajdonosaival történt egyeztetés után a
taggyűlés elé terjeszt.
2.3.4.3.1.1. Intézményi tanulócsoportok számának meghatározása – 9. évfolyam
A 9. évfolyamra történő beiskolázásnál az egyes iskolatípusok közötti arányok a
munkaerőpiaci igények irányában mozduljanak el. A TISZK tegyen javaslatot a fenntartó felé
az osztályok számának meghatározására.
Az elmúlt évek megváltoztatták az intézménytípusok közötti arányokat. A beiskolázott tanulók
száma eltolódott a szakközépiskolai képzések irányába. Az elkövetkezendő években a
gazdaság szükségletei alapján növelni kell a szakképzésben - elsősorban a szakiskolai
képzésben - részt vevő tanulók arányát.
Az adminisztratív jellegű intézkedések már nem elégségesek. Csakis az időben elkezdett, a
gazdaság, a kamara, a TISZK tagintézményeinek összefogásával végzett közös, offenzív
marketing munka lehet az első lépés ezen a területen. A tájékoztató, felvilágosító munka
célcsoportjai közé az általános iskolák tanulóin kívül beletartoznak a szülők, pedagógusok.
Kiemelt feladat a pályaválasztást segítő tanárok részére történő folyamatos tanácsadói
támogatás, továbbképzés biztosítása. Jelenleg a pályaválasztási, pályaorientációs
tevékenység elsősorban a 7-8. osztályos diákok pályaválasztására koncentrál. A célcsoportot
ki kell szélesíteni a felső tagozat minden évfolyamára, továbbá a középiskolákban tanulókra.
Erősíteni szükséges a pályaorientációs tevékenységet a gimnáziumokban, a tanulók érettségi
utáni szakképzésbe irányítása érdekében.
A tanulók hiányszakmák felé orientálása érdekében ösztöndíjprogramot bevezetése
szükséges, melynek kidolgozásába a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, s a gazdaság
érintett képviselőit egyaránt be kell vonni. A kiemelten támogatott szakképesítések közül a
prioritást élvező szakmát választó tanulókat – más városéhoz hasonlóan – alanyi, vagy
tanulmányi eredményük és szociális helyzetük alapján kell támogatni, előre meghatározott
rendszer alapján.
2.3.4.3.1.2.

Intézményi tanulócsoportok számának meghatározása – szakképző
évfolyamok
A szakképző évfolyamokra történő beiskolázás a szakiskolákban a 11. évfolyamra, a
szakközépiskolákban pedig a 13. évfolyamra történő beiskolázást takar.
A szakiskolákban a 9-10. évfolyamon elsősorban általános műveltséget megalapozó
közismereti oktatás folyik. A szakmai kerettantervek ezeken az évfolyamokon szakmai
alapozó ismeretek oktatását is lehetővé teszik. A következő évfolyamokon meghatározott
időkeretben az OKJ szerinti szakmai vizsgá(k)ra készítik fel a diákokat.
A szakközépiskolák a 9-12. évfolyamon az érettségire készítenek fel. Ebben az időszakban
szakmai előkészítő és alapozó oktatás folyik. A szakmai képzés a 12. évfolyam befejezése, ill.
az érettségi után kezdődik, és utána akár 3 évig is eltarthat.
A fent említett szakképző évfolyamokra történő beiskolázást a jövőben az RFKB döntéseinek
messzemenő figyelembevételével kell meghatározni azzal a kiegészítéssel, hogy a helyi
(megyei, városi szintű) sajátosságokat, munkaerőpiaci igényeket is szükséges vizsgálni. A
TISZK intézményhálózatában a szakképesítés szintű párhuzamos képzések kizárólag a
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hiányszakmák esetében fogadhatók el, hiszen a munkaerőpiaci igényeket sokszor még így
sem tudja az iskolarendszer kielégíteni.
A korábbi profiltisztításnak köszönhetően párhuzamos képzés elvétve fordul elő Szombathely
szakképzési rendszerében. Szakiskolai szinten a párhuzamosság az építészet
szakmacsoporton belül a kőműves, ill. az ács-állványozó szakképesítés esetén figyelhető
meg. Szakközépiskolai szinten a kereskedelmi ügyintéző szakképesítés két iskolának is
szerepel a képzési kínálatában. A képzés a támogatott kategóriába tartozik. Hosszabb távon
az előrejelzések alapján indokolatlan ilyen volumenű szakember-kibocsátás ezen a területen,
ezért a párhuzamos képzést megszüntetése szükséges. Javasolt helyette a logisztikai
ügyintéző képzés bevezetése (támogatott kategória). Ez annál is inkább indokolt, hiszen
Szombathely szakképző intézményeiben jelenleg ezt a szakképesítést nem oktatják.
Annak érdekében, hogy a diákok számára egy szakmacsoporthoz tartozó alapozó oktatás
után minél kisebb problémát jelentsen egy esetleges váltás, az első szakképesítés
megszerzését úgy kell orientálni, hogy az minél általánosabb, szélesebb alapokon nyugvó
ismereteket közvetítő szakképzés legyen, több területen szükséges kompetenciákat
fejlesszen, amelyekre alapozva többféle szakmai specializáció is ráépíthető. Ennek érdekében
szükséges, hogy adott szakmacsoporton belül a tagintézmények azonos tartalmú szakmai
alapozást folytassanak, hangolják össze helyi szakmai programjukat. A pedagógiai programok
jóváhagyásánál ezt messzemenően figyelembe kell venni.
A TISZK szintű képzési kínálat összehangolását, a párhuzamosságok kiszűrését, a racionális,
munkaerőpiaci igényekhez igazolódó képzési szerkezet kialakítását már a beiskolázásnál el
kell kezdeni.
2.3.4.3.2. Pedagógus továbbképzések
A Savaria TISZK-nek a hálózatra kidolgozott pedagógus-továbbképzési rendszert kell
működtetni. Az intézményi igények összegyűjtése után kell elkészíteni az éves továbbképzési
tervet. A továbbképzési terv kialakítása során az igényeken kívül figyelembe kell venni a
rendelkezésre álló források, jogszabályi előírások, fejlesztési tervben megfogalmazott elvek
körét, éves prioritásokat.
A továbbképzési kínálatban elsősorban akkreditált pedagógus továbbképzéseket kell
szerepeltetni. Szakmai, módszertani képzéseknek egyaránt meg kell jelenni a felkínált
lehetőségek között. Kiemelt jelentőséget kell kapniuk a napjainkban különösen aktuális
képzéseknek: konfliktuskezelés, tanulásmódszertan. Ezek mellett szükséges az új technikai
eszközökhöz kapcsolódó betanító képzések meghirdetése is. A szakmai továbbképzéseket az
iskolák sokszínűsége miatt célcsoportokra célszerű kiterjeszteni. Egy-egy célcsoporthoz
hálózati szinten a rokon szakmacsoportok tartoznának. Például: közgazdaság, ügyvitel,
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció alkotna egy csoportot.
A továbbképzések elsősorban helyi szinten szerveződnek. Az előadók személye mindig a
konkrét témától függ. A 30 órás akkreditált továbbképzések időpontját úgy kell megtervezni,
hogy az iskolában folyó oktató-nevelő munkában fennakadást ne jelentsen. Elsősorban a
tanítás nélküli munkanapokat számításba venni a tervezésnél. Ennek jogszabályi hátterét a
138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet adja (a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben). 11. § (1) A pedagógusnak az iskolában az
őszi, a téli és tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok.
A továbbképzések körét úgy kell meghatározni, hogy azokon a közismereti tantárgyakat tanító
tanárok, vagy akár a TISZK hálózaton kívüli pedagógusok is igény szerint részt tudjanak
venni. Az iskolán belül a továbbképzési terv összeállításánál az egyenlő bánásmód
követelményének megtartása a fenti jogszabály értelmében már az adott iskola
vezetőségének feladata, ill. felelőssége.
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Kiemelt célcsoportja a képzéseknek a szakoktatók és a külső képzőhelyek oktatói. A kamarai
ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a gazdálkodó egységeknél hiányos a
gyakorlati oktatók pedagógiai képzettsége, szociális készsége, amely rontja az oktatás
hatékonyságát. A vállalati gyakorlóhelyek oktatóiban is tudatosítani kell a moduláris képzés, s
a kompetencia alapú oktatás tartalmát, követelményeit. Szükséges a külső képzőhelyek
oktatói kompetenciáinak felmérése a Kamara együttműködésével. A kapott adatok figyelembe
vételével, a szükségleteknek megfelelő képzések szervezése és lebonyolítás a Savaria TISZK
feladata.
A továbbképzések finanszírozása három forrásból történhet: pályázatokon nyert
támogatással, normatív finanszírozással, és a szakképzési hozzájárulás 5%-nak
felhasználásával. Ez utóbbi elszámolásáról a TISZK feladata gondoskodni.
2.3.4.3.3. Gyakorlati képzés
2.3.4.3.3.1. Külső gyakorlóhelyeken történő képzés arányának növelése
A szakmai gyakorlati oktatás ellátásának biztosítása érdekében az iskolai tanműhelyeket fenn
kell tartani és folyamatos korszerűsítésükről gondoskodni kell. El kell érni azt, hogy a tanulók
egyre több időt töltsenek az iskolán kívüli gyakorlóhelyeken. Ennek érdekében a jövőben ezen
a területen is szorosabb kapcsolatokat kell ápolni a gazdasági élet szereplőivel, a kamarával.
A szakképző intézmények és vállalatok gyakorlati együttműködésének további erősítésére van
szükség a szakképzésnek a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő alakítása érdekében.
A gyakorlati képzés megvalósítására a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a központi
programok adnak iránymutatást. Savaria TISZK koordinációjával kell, hogy megvalósuljon
hálózat szinten, hogy a szakmai alapozó képzés az iskolai tanműhelyekben, a szakmai
gyakorlati képzés főként az utolsó évfolyamon gazdálkodó szervezeteknél történjen.
2.3.4.3.3.2. Tanműhelyi kapacitások felülvizsgálat
A gyakorlati képzéshez szorosan kapcsolódó terület a meglévő tanműhelyi kapacitások
felülvizsgálata. Megengedhetetlen, hogy városon belül a párhuzamos fejlesztések
valósuljanak meg úgy, hogy a meglévő műhelyek, laborok stb. kihasználása alacsony az adott
intézmény vonatkozásában. Városi szinten fel kell mérni a rendelkezésre álló tanműhelyi
bázist. A fogalmat tágan kell értelmezni. Nagyító alá kell venni mindazon szaktantermeket,
laborokat, műhelyeket, ahol gyakorlati vagy elméletigényes gyakorlati képzés folyik. Törekedni
kell a kapacitások minél nagyobb fokú kihasználására akár olyan áron is, hogy adott iskola,
rendelkezésre álló szabad kapacitását egy másik partneriskola veszi igénybe. Azon gyakorlati
helyek működtetését vizsgálni kell, ahol a kapacitás nem éri el a 60%-ot. Új igények
jelentkezése esetén meg kell vizsgálni, hogy a rendszeren belül – akár a TISZK központi
képzőhelyén, akár valamelyik partnerintézményében – nincs-e szabad kapacitás. Fejlesztés
csak abban az esetben engedélyezhető, ha nincs máshol rendelkezésre álló erőforrás. Az új
fejlesztéseket ott és úgy kell megvalósítani, hogy lehetőleg minél több iskola tudjon belőle
profitálni.
A meglévő kapacitások kihasználásának felülvizsgálata során meg kell határozni azokat az
igényeket, irányvonalakat, amelyek a TISZK központi képzőhelyén történő fejlesztésekhez,
átalakításhoz kapcsolódnak. Szükséges a központi képzőhelyen egy olyan képzési bázis
kialakítása, amely megteremti a lehetőséget valamennyi tagiskolának az elsősegélynyújtó
ismeretek iskolai képzésbe történő beemelésének. Szinte minden szakmai képzés részét
képezik a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi ismeretek. Több szakmacsoporthoz
kapcsolhatók bizonyos környezetvédelmi ismeretek diákok irányába történő közvetítése.
Ezeknek a közös pontoknak mind az elméleti, mind a gyakorlati képzését hálózati szinten
célszerű a központi képzőhelyhez kapcsolódó fejlesztések útján megvalósítani.
A meglévő kapacitások kihasználásának felülvizsgálata után javaslatot kell megfogalmazni az
esetleges átszervezésre. Úgy célszerű a rendszert átalakítani, hogy a kihasználatlan
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erőforrások kiesésével jelentős költségeket tudjunk megtakarítani. Ennek megvalósításához
hálózati szintű gondolkodásra, tervezésre van szükség.
2.3.4.3.3.3. A gyakorlati képzés infrastrukturális fejlesztése
A gyakorlati képzés infrastrukturális fejlesztésének célja: szakiskolai képzések erősítése, a
modern képzési körülmények biztosítása.
A gyakorlathoz kapcsolódó speciális kompetenciák fejlesztését a termelő-szférában, vállalati
tanműhelyekben, vagy egyedi képzési helyeken kell megoldani.
Az iskolák épületeinek állapota rendkívül eltérő. Az iskolák szakirányú könyvállomány
kínálata, szakmai folyóirat készlete csak részben kielégítő. A szakmai tankönyvek legtöbbje
korszerűtlen ismereteket tartalmaz. Az iskolai tanműhelyek többsége a város iskoláiban jól
felszerelt. A hiányzó oktatási feltételrendszer megteremtésével, a gyakorlati oktatás –új OKJ
képesítéshez kiadott eszközjegyzék szerinti – eszközrendszerének fejlesztésével lehet
eredményesebbé tenni a szakmai gyakorlati oktatást.
Az infrastrukturális fejlesztéseknél a forrás elsősorban a szakképzési hozzájárulás, melynek
rendszerét a stratégia következő pontja mutatja be. A fejlesztési prioritások az elkövetkező
években a munkaerőpiaci adatok és az RFKB döntéseinek figyelembe vételével a gépészet,
elektronika – elektrotechnika, építőipar, faipar, vendéglátás szakmacsoporthoz kapcsolódik.
Ezeken belül azon szakképesítések képeznek előny, melyek hiány-, vagy támogatott
szakképesítésként jelennek meg a régióban, és Vas megyében. A szakképzési támogatások
70%-át ezen képzések infrastrukturális fejlesztésére kell fordítani. Természetesen minden
évben külön meg kell hálózati szinten határozni az éves prioritásokat.

2.3.4.3.4. Fejlesztési támogatások gyűjtése, elosztása
A Savaria TISZK Kft. gondoskodik a szakképzési-fejlesztési hozzájárulások begyűjtéséről,
fogadásáról, azokat nyilvántartja, felhasználásukat tervezi és irányítja. Gondoskodik a
fejlesztési hozzájárulások tervezésnek megfelelő továbbadásáról az iskolahálózaton belül a
Kft. és az iskolahálózat iskolái között kötött kétoldalú megállapodásban rögzítettek alapján. A
felhasználás során elhatározott fejlesztések megvalósulását ellenőrzi az iskolahálózatban,
elvégzi az elszámolást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felé. A Kft. ez irányú
feladatait a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 28) SZMM rendelet alapján
végzi.
A fejlesztési támogatások gyűjtése, elosztása szabályozott ütemterv szerint történik megfelelő
informatikai szoftveres háttér biztosításával. A fejlesztési támogatások fogadásának és
elosztásának kidolgozott rendszere a biztosíték arra, hogy a jövőben a munkaerőpiaci igények
szerinti területek fejlesztése valósuljon meg a források koncentrálásával. Az intézmények
érdekeltségének megtartásával az önkormányzati fenntartású iskolák versenyképességének
növelése a cél.
2.3.4.3.5. Tanulószerződések
A tanulószerződés a gazdálkodó szervezet és a tanuló között létrejövő, gyakorlati képzéshez
kapcsolódó dokumentum. A szabályokat a szakképzési törvény határozza meg.
A tanulószerződés a tanuló számára előnyökkel jár, hiszen havi rendszerességgel pénzbeli
juttatást kap. Betegség esetén táppénzt kap, hiszen társadalombiztosítás szempontjából
biztosítottá válik. A tanulószerződés időtartama beleszámít a szolgálati időbe. A
tanulószerződések száma országos szinten jelentősen növekedett az elmúlt időszakban.
A Savaria TISZK hálózatában a projekt időszaka alatt a 8 iskola vonatkozásában összesen
1121 tanulószerződés született a 2005/2006. tanévtől kezdve. Ebből 868 szerződés három
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szombathelyi iskola tanulóihoz kapcsolható: Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző
Iskolához 284, Savaria Közlekedési Szakképző Iskolához 67, Kereskedelmi és Vendéglátói
Szakképző Iskolához 517.
A kívánatos mindenképpen a tanulószerződések számának a növekedése. A következő
évben szükséges megvizsgálni, hogy a Savaria TISZK, mint tanuló szerződést kötő szervezet,
milyen módon és lehetőséggel tudja a diákok képzést támogatni, valamint ezen
tevékenységgel, milyen plusz költségeket tud bevinni a szakképzés rendszerébe.
2.3.4.3.6. Hálózatos együttműködés az intézmények között
A Savaria TISZK a közhasznúsági megállapodás értelmében az iskolarendszerű szakképzés
területén koordinációs és irányítási feladatokat lát el. A jogszabályok (közoktatási,
szakképzési, szakképzési hozzájárulásról szóló rendelet) egyértelmű feladatokat rendel a
TISZK-ekhez. Ezeknek a az elvárásoknak csak abban az esetben tud megfelelni a Savaria
TISZK szervezete, ha a TISZK-hez tartozó iskolákkal hálózatos együttműködést dolgoz ki.
Ennek az újszerű formának az alapjai már megteremtődtek az elmúlt három évben. Az
együttműködést biztosítja:
− az igazgatók tanácsának működése, melynek tagjai: iskolahálózat igazgatói,
TISZK ügyvezető igazgatója,
− szakmai vezetők munkacsoportja, melynek tagjai: TISZK szakmai vezetője (aki
egyben a csoport vezetője is), TISZK ügyvezetője által megbízott informatikai
feladatokért közösségi szolgáltatásokért felelős személy, felelős személyek,
− mérési – értékelési, fejlesztő, minőségbiztosítási csoport
A csoportok résztvevőit az iskolák vezetősége delegálja. Feladataikat
2009-ben felülvizsgált, és kidolgozott TISZK Működési Kézikönyv rögzíti.

és működésüket a

2.3.4.3.7. Felnőttképzés
A fenntarthatóság kulcseleme a Savaria TISZK által szervezett felnőttképzési tevékenység
elindítása. Az ezekből származó bevételek kiemelten fontosak a működési források
megteremtésében. A TISZK a pedagógus továbbképzések szervezése mellett felnőttképzési
programok lebonyolítását tervezi vállalkozások számára, bevonva a Savaria TISZK központi
épületét és szakembereit, a tagiskolák oktatói kapacitását és két stratégiai partnerét a
szombathelyi Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központot (ReMeK) és a NYME
Savaria Egyetemi Központot.
Savaria TISZK célja, olyan együttműködő, piacvezető felnőttképzési intézménnyé válni,
amely:
• a szakképzés és a munkaerőpiac igényeinek összehangolása és megvalósítása
érdekében folyamatos, nyílt szakmai kommunikációt folytat a szakképzés és a piac
valamennyi szereplőjével;
• kielégíti a térségben és városban működő önkormányzati fenntartású intézmények
felnőttképzési igényeit – a fenntartókkal folyamatosan egyeztetve;
• felnőttképzési és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásai révén a képzésben
résztvevők számára azonnal hasznosítható, modern ismereteket nyújt;
• folyamatosan tervezi, nyomon követi, értékeli és fejleszti tevékenységeit;
• rendelkezik elkötelezett, piacképes szakmai tudással bíró szervezettel.
Ideális helyzetben a TISZK felnőttképzési stratégiájának közvetlenül Szombathely Megyei
Jogú Város és agglomerációja lifelong learning stratégiájának, közvetve pedig a NyugatDunántúli Régió felnőttképzési stratégiájának megvalósulását kellene szolgálnia. Jelenleg
egyik stratégia sem áll rendelkezésre. Ebben a helyzetben az átfogó területfejlesztési
programok nyújtottak iránymutatást a stratégiai tervezéshez.
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Első lépésként elkészült a Savaria TISZK felnőttképzési stratégiája, melynek kidolgozása
során figyelembe vettük az agglomerációs térség gazdasági és munkaerő-piaci szereplőinek,
illetve a TISZK-hez kapcsolódó oktatási intézményeinek képzési igényeit, továbbá a város,
megye, régió területfejlesztési programjaiban található felnőttképzési törekvéseket.
A TISZK felnőttképzési stratégiájának elfogadását követően pedig egy széles körű tervezési
folyamat elindítása indokolt, amely célja Szombathely Megyei Jogú Város és agglomerációja
lifelong learning stratégiájának elkészítése. A tervezési folyamat irányítására javasoljuk, hogy
a város bízza meg a Savaria TISZK Kht-t. Ebbe a folyamatba szükséges bevonni a
közoktatási, szakképzési, felsőoktatási intézményeket, a felnőttképzéssel foglalkozó
intézményeket, gazdasági szereplőket, munkaügyi központokat, helyi önkormányzatokat.
A javasolt agglomerációs tervezési folyamat elmaradása esetén az alábbi veszélyekkel kell
számolni:
•
A Savaria TISZK felnőttképzési stratégiája az átfogó célok ismerete nélkül
szűkebb igénybevevői kör igényeit képes kielégíteni, vagy légüres térben marad
•
Nem alakulnak ki a stratégia sikeres megvalósításához szükséges helyi
partnerségek a közszféra és a gazdasági szféra szereplőivel
•
A közoktatás – szakképzés – felnőttképzés - felsőoktatás rendszerszerű
együttműködésének elmaradása miatt nem valósulnak meg a város átfogó
gazdaság- és humánerőforrás-fejlesztési céljai (alkalmazkodó képes munkaerő,
szellemi tudásbázis hiánya miatt)
•
Nem valósulnak meg a különböző tanulási formák közötti rugalmas átjárások,
amelyek a tanulók és a munkaerőpiac igényeit is szolgálnák.
A Savaria TISZK felnőttképzési tevékenységének erősségei:
•
A központi képzőhely és a partneriskolák modern képzési és szolgáltatási
infrastruktúrája
•
A központi képzőhely és a partneriskolák kedvező elhelyezkedése a városban
•
A központi képzőhely a szombathelyi Claudius Ipari és Innovációs Park
területén működik
•
A Savaria TISZK Kht. tagja a Nyugat-dunántúli Felnőttképzők Egyesületének
•
A Savaria TISZK Kht. akkreditált felnőttképzési intézmény
•
Rendelkezik akkreditált felnőttképzési programokkal
•
A Savaria TISZK Kht kedvező felnőttképzési tapasztalatai a pedagógustovábbképzésben
•
Rugalmas reagálás a képzési igényekre
•
Piacképes beszállítói kör
•
Erős a meglévő kapcsolati tőke
•
A Savaria TISZK Kht. és partneriskolái kvalifikált szakember gárdával
rendelkeznek.
Felnőttképzési tevékenységének célcsoportjai:
•
Diákok
•
Szaktanárok, szakoktatók
•
Alkalmazottak, munkavállalók
•
KKV-k, nagyvállalatok
•
Intézményi, vállalati menedzsment
•
Börtön
Savaria TISZK felnőttképzési tevékenységeinek stratégiai céljai - fejlesztési területek:
•
Felnőttképzési és módszertani bázis létrehozása
•
Stabil beszállítói szerep a felnőttképzés területén
•
Képzési infrastruktúra fejlesztése (HR, szervezet, infrastruktúra)
•
Modulrendszerű felnőttképzés működtetése
•
Stratégiai partnerségi együttműködések
•
TISZK belső hálózati együttműködés továbbfejlesztése
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2.3.4.3.8. Pályázatok
Egy sikeresen lezárt, eredményeket magában foglaló projektidőszak van a Savaria TISZK és
intézményhálózata mögött. Az elmúlt időszakból minden szakképző intézmény profitált. A
különbségek legfeljebb az arányokban mutatkoznak. A jövőben a feladatok finanszírozása
területén jelentkeznek a problémák. A múltban kialakított, jól bevált gyakorlatokat
mindenképpen folytatni szükséges. Problémát jelenthet azonban, hogy több területen hiányzik
ehhez az anyagi fedezet. A költségvetési lehetőségek városi szinten is rendkívül szűkösek.
Ezért is van óriási jelentősége annak, hogy minden pályázati lehetőséget megragadjunk akár
hálózati, akár iskolai szinten. Iskolahálózatunk sokszínűsége miatt szakmai és nem szakmai
jellegű pályázaton való induláson egyaránt érdekeltek lehetünk. Több iskolához kapcsolódik
alapítvány, egyesület. A civil szervezetek részére kiírt pályázatokból is sokat profitálhatunk. A
sikeres pályázatok benyújtására a múltból több példát is hozhatunk. Az OTP Fáy András
Alapítványa ingyenes gazdasági- és karrier tanácsadó tréneri képzést indítására hirdetett
pályázatot középiskolai tanárok számára. A nyertes pályázók a tréningen való részvétel után a
TISZK partneriskoláiban
gazdasági
és
pénzügyi
ismeretek oktatása, diákok
karriertudatosságának kialakítása témakörben tartanak foglalkozásokat. A Pannon TISZK-kel
közösen nyújtottunk be pályázatot, mert így nagyobb az esélyünk egy regionális képzés
megvalósítására.
Több partneriskola és a Savaria TISZK is sikeresen indult a 2008. évi decentralizált
pályázaton. A jövőben is meg kell ragadni a lehetőségeket – amennyiben lesz pályázati kiírás
– a szakképzéshez kapcsolódó pályázati jellegű fejlesztési források megszerzéséhez.
A felnőttképzés területén lévő lehetőségek Szombathelyen a nagyszámú képző miatt
korlátozott. Az iskolarendszeren kívüli képzésekhez kapcsolódó pályázatok adják meg a
lehetőséget a felnőttképzés piacára való bejutásra. Ehhez folytatni kell a múltban megkezdett
előkészítő munkát: újabb képzési programok írása, cégekkel történő egyeztetések.
TISZK szinten kiemelt jelentősége van az országos méretű pályázatokon való indulásnak.
Fontos, hogy minden olyan pályázatba próbáljunk bekapcsolódni, amelyből az hálózatunk
sokat profitálhat, s amelynek a megvalósításába a tagiskolák pedagógusait is be tudjuk vonni.
2.3.4.4. Megoldandó feladatok
2.3.4.4.1. Modulrendszerű képzés
A szakképzési rendszer átalakulásának egyik legfontosabb tartalmai eleme a modularitás
bevezetése volt. A modulrendszer lényege, hogy adott szakma ismeretanyagát
követelménymodulokra, azokat pedig tananyagegységekre osztja. A tananyagegységek
tananyagelemekből tevődnek össze.
Vannak olyan követelménymodulok, amelyek több szakképesítésnél is előfordulnak. Az új
modulrendszerű struktúra biztosítja az átjárhatóságot, ill. a korábban iskolai rendszerben vagy
felnőttképzésben elsajátított ismeretanyag beszámítását. A rendszer rugalmasságát igazolja,
hogy bizonyos követelménymodulok teljesítése esetén lehetőség van rész-szakképesítés
megszerzésére. A rész-szakképesítés is államilag elismert képesítésnek minősül adott
munkakörre. A rendszer lehetővé teszi tehát egyéni tanulási utak kialakítását, s megteremti az
alapját az egy életen át tartó tanulásnak.
A TISZK keretein belül elkészült a projekt iskoláira vonatkozóan a modultérkép, amely
tartalmazza az intézmények által oktatott szakképesítések közös moduljait a gépészet és
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokban.
A 2008. évben bekövetkezett szervezeti változások kissé megváltoztatták a képet.
Szükségessé vált a 12 iskola szakképzési rendszerének modulszintű átvilágítása is.
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A következő tanévben már minden intézmény csak az új követelményeknek megfelelően
indíthatja el a tanévet felmenő rendszerben. Ez teremti meg a lehetőséget arra, hogy
szakmacsoportonként átvilágítsuk az intézményeket, s megkeressük a közös modulokat.
Ehhez azonban véglegesíteni kell az iskolák képzési struktúráját szakképesítés szintjén.
Dönteni kell az iskolához kapcsolható szakképesítések lehetséges köréről. Ezt követően
célszerű csak az új modultérképet elkészíteni. A közös modulokhoz kell megtalálni a
megfelelő erőforrásokat (képzési helyszín, eszközök, humánerőforrás). Ha nincsenek meg a
megfelelő feltételek, a fejlesztést meg kell valósítani. A fejlesztés megkezdése előtt a meglévő
kapacitásokat újra nagyító alá kell venni.
TISZK szinten szükséges a közös modulok tartalmi azonosságának meghatározása.
Különösen fontos ez az alapozó képzési rész esetén, hisz így teremthető meg a diák számára
az átjárhatóság, a szakmaválasztás lehetősége. Az iskolák számára pedig azért is jelent
előnyt, mivel a diák a rendszeren belül marad a képzés teljes folyamatában.
A 14/2009. OKM rendelet lehetőséget biztosít, gyakorlati képzési normatíva igénylése mellet,
hogy a szakközépiskolai képzés idejét az iskola egy évvel megrövidítse. Célszerű annak
megvizsgálása TISZK szinten, hogy a szakképző évfolyamokon szükséges-e a maximális
képzési idő felhasználása. A gyakorlati képzési elemek alapozó évfolyamokon való
oktatása, és beszámítás lerövidítheti a képzés idejét a diák számára.
A modulendszerű képzés bevezetésénél és működtetésénél kiemelt feladat, hogy a
szakképzés résztvevőiben (elsősorban tanulók, szülők, oktatók) tudatosításra kerüljön a
modulrendszerű képzés szerkezete, és annak előnyei, lehetőségei, pl. egy – egy
szakképesítés elején a tanuló a tanulmányai megkezdésekor legyen azzal tisztában hogy
milyen modulokat fog tanulni, milyen követelmények tartoznak egy –egy modulhoz, ezek a
modulok melyik más szakképesítésben jelennek meg.

2.3.4.4.2. Kompetencia alapú oktatás
A tartalmi fejlesztés másik kiemelt területe a kompetencia –elv. A megvalósítás során azt kell
elérni, hogy a szakképesítés tananyaga ténylegesen az adott szakmához szükséges
készségekre készítsenek fel. Az iránymutatást szakképesítésenkénti mélységben a központi
programok és a szakmai és vizsgakövetelmények többé(-kevésbé) megadják. A kérdés már
csak a kompetencia alapú oktatás megvalósításának mikéntje. Országos szinten, de helyi
szinten is sokszínűség tapasztalható. Ahhoz, hogy a szakképzés ezen a területen is meg
tudjon felelni a követelményeknek, a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani az iskolán
belüli és iskolán kívüli szakszerű megvalósításra. Előnyben vannak azok az iskolák, akik az új
rendszerből már egy-két évet megtapasztaltak. Sokat segíthetnek az új utakra lépő iskoláknak
tapasztalataik átadásával. Ez a hálózaton belüli szoros együttműködést feltételezi, s a
témához kapcsolódó közös gondolkodás hozhat csak eredményes megoldást. Az iskolák
vezetőségének, ill. a gyakorlati oktatásvezetők felelőssége, hogy a külső gyakorlóhelyeken is
azonosuljanak a modularitás, és a kompetencia alapú oktatás lényegével. A teljességhez
pedig a megvalósítás ellenőrzése is hozzátartozik. Az ellenőrzésbe a kamarákat is teljes
mértékben be kell vonni.
2.3.4.4.3. Vizsgaszervezés, vizsgáztatás
Az előbbiekben vázolt folyamat új alapokra helyezte a szakképzés kimeneti szabályozását. A
megváltozott szakmai és vizsgakövetelmények a vizsgáztatást teljesen új alapokra helyezték.
Bonyolultabbá vált a vizsgaszervezés valamennyi lépése. A teljes vizsgáztatási folyamat
lényegesen nagyobb felelősséget ró a vizsga valamennyi résztvevőjére. Kiemelt
feladatunknak tekinthetjük, hogy valamennyi iskolának megadjuk ezen a területen is
szükséges segítséget. Ezt elsősorban a témához kapcsolódó továbbképzések tartásával, a
gyakorlati oktatók, szaktanárok részvételével műhelymunka keretében kívánunk segítséget
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adni a gyakorlati példák szakszerű összeállításához. Nagyon lényeges, hogy ezen a területen
is megvalósuljon egy közös gondolkodás, egy közös munka.
Országos szinten kiemelt problémaként jelentkezik a modulrendszerű képzés során elvégzett
tananyagok szabályszerű igazolása a bizonyítványokba. Sajnos központilag ezen a területen
súlyos adósságok vannak az intézmények felé. Az iskolák eltérően értelmezik a
jogszabályokat, eltérően dokumentálják az elvégzett tananyagegységeket. A szakmai kontroll
teljesen hiányzik. Nagyon aktuális ezen a területen is a TISZK szintű egységes megvalósítás.
Közösen kell kidolgozni az új típusú vizsga folyamatszabályozását. Ez nagy segítséget
nyújtana valamennyi iskolának.
2.3.4.4.4. Szakmakínálat folyamatos megújulása
A Savaria TISZK intézményhálózatában a négy műveltségi területhez kapcsolódó 21
szakmacsoportból 17 szakmacsoportban folytat oktató-nevelő munkát. Jelen pillanatban nem
vagyunk jelen a szociális szolgáltatások, az oktatás, a vegyipar és a nyomdaipar piacán. A
hálózat szakmakínálatának megújulása kapcsán végig kell gondolni, hogy az eddig nem
oktatott szakmacsoportokon belül melyek azok a területek, amelyeket a gazdaság a jövőben
preferál, s az RFKB is fejlesztendő szakképesítésnek ítél. Mind regionális, mind helyi szinten
el kell végezni a vizsgálatot. Az RFKB döntése értelmében az átvilágított 250 szakképesítés
közül melyek tartoznak a kiemelten támogatott, a támogatott, a nem támogatott, ill. az
iskolarendszerben nem oktatott szakképesítések közé. A figyelmet azon szakképesítésekre
kell fordítani, amelyek kiemelten támogatottnak vagy támogatottnak minősülnek, de a Savaria
TISZK intézményhálózatában jelenleg nem oktatjuk. Meg kell vizsgálni azokat a képzéseket
is, amelyeket a Nyugat-dunántúli RFKB nem jelölt, de a többi régiós RFKB legalább
támogatottnak minősített.
2.3.4.4.5. Helyi szakmai programok összehangolása, jóváhagyása
A szakmailag önálló intézmények maguk készítették el pedagógiai programjukat, melyet a
fenntartó hagyott jóvá. A helyi szakmai program a pedagógiai program része. Az új OKJ-ra
való átállás, a modulrendszerű képzés bevezetése szükségessé tette a szakmai programok
átdolgozását. Az iskolák ezt egymástól függetlenül, saját elképzeléseik alapján tették, tehették
meg. Néhány intézmény az 1-2 éve bevezetett programját máris felülvizsgálta, s
módosításokat tervez. A szakmai programok vonatkozásában mindenképpen szükség egy
iránymutatásra az iskolák vonatkozásában. Egységes elveket kell figyelembe venni a
jóváhagyás előtt. Bizonyos prioritásokat, ajánlásokat kell megfogalmazni az iskolákkal
szemben. Pl. lehetőség szerint minél több gyakorlat – akár év közben is, a szabad sáv terhére
történő újabb modulbeállítás a második szakképesítés megszerzése érdekében.
A következő tanévben már minden iskola csak az új OKJ szerint kezdheti a tanévet. Ezért a
szakmai programoknak legkésőbb a tanév elejére el kell készülniük. Fontos, hogy ezek a
programok minél előbb jóváhagyásra kerüljenek.
Az új szakmai programok egysége jóváhagyását a TISZK célszerű, hogy végezze hálózati
szinten, hisz ebben az esetben lehet garantálni az egysége tartalmi és formai megjelenést, és
megalósítást. A 2009.évi városi költségvetés erre keretet is biztosít.
2.3.4.4.6. Felzárkóztatás
Az érettségit adó középiskolákba történő jelentkezések arányának növekedést még inkább azt
eredményezte, hogy a szakiskolák vonatkozásában egyre inkább a maradékelv érvényesült a
beiskolázásnál. Erre az iskolatípusra jellemző leginkább, hogy a tanulóik között nagyobb
arányban fordulnak elő a gyenge tanulási képességű, hiányos általános műveltséggel
rendelkező, nehezen nevelhető gyerekek. Ez mindenképpen „kihívást” jelent az itt tanító
tanárok számára. A helyzetet csak nehezítheti a sokszor szerény anyagi, tárgyi háttér. A
pedagógusok rendkívül nehéz helyzetben vannak, hiszen az anyagi-szociális problémákkal
küzdő fiatalok oktatása, nevelése egészen más oktatási módszereket kíván. A tanárokat ezen
a területen folyamatosan képezni kell, az iskoláknak a jelenleginél nagyobb és hatékonyabb
anyagi és személyi támogatásra lenne szükségük.
A lemorzsolódás nem új keletű probléma. Az iskolarendszerből való képzés közbeni
kimaradás elsősorban a hátrányos helyzetű tanulókhoz kapcsolódik. A lemorzsolódott fiatal
megfelelő végzettség és képesítés hiányában még a munkaerőpiac közelébe sem kerül.
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Ennek érdekében kiemelt területként kell kezelnünk az iskolarendszerben lévő, veszélyeztetett
tanulókkal való differenciált foglalkozást, másrészt az iskolarendszerből kikerültek
szakképzésbe történő visszaintegrálását, akár speciális képzési formák által is.
Lépéseket kell tenni annak érdekében is, hogy a hátrányos helyzetű célcsoportok képzési
lehetőségeit (iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül) bővítsük. A célcsoportokba
beletartoznak a nők, az idősebb generáció tagjai, a kistelepüléseken élők, fogyatékosok,
romák, szociális problémákkal küzdő fiatalok). A megvalósítás érdekében speciális oktatási
módszerek, képzési programok kidolgozása, a speciális igényeknek megfelelő képzési kínálat,
a gyakorlati képzési programba bekapcsolódó tanárok részéről pedig korszerű pedagógiai,
módszertani, oktatástechnikai ismeretek elsajátítása szükséges. Ezen a területen a
legégetőbb gondot az anyagi források, s a megfelelő szakemberek hiánya okozza. A hiányzó
források biztosítása városi, megyei szintű feladatként jelentkezik. Hálózati szinten pedig
alternatívaként jelentkezhet a pályázatokon való részvétel.
2.3.4.4.7. Adatbázis létrehozása
Elemzéseket végezni, következtetéseket levonni csak valós, pontos statisztikai adatok
birtokában lehet. Rengeteg információ áll mind a fenntartó, mind a TISZK rendelkezésére.
Több vonatkozásban viszont hiányosak vagy teljes mértékben hiányoznak az adatok. A
jövőben szükséges egy egységes, összehasonlítható adatbázis létrehozása, melyet a Savaria
TISZK működtet. Erre vonatkozóan megtörténtek az informatikai előkészületek. A jövőbeni
pályázati lehetőségek biztosíthatják a rendszer továbbfejlesztését.
Törekedni kell arra, hogy feleslegesen ne zaklassuk az iskolákat, ugyanakkor minden fontos
információnak rendelkezésre kell állni. Az adatfelvétel időpontját lehetőleg a KIR statisztikához
(okt. 1-jei állapot) kell kapcsolni, vagy egy előre meghatározott ütemterv szerint követni.
Szükséges a jövőben a lemorzsolódások vizsgálata, iskolát elhagyó tanulók nyomon
követése. Célszerű egy egységes szerkezetű humánerőforrás létrehozása a szakoktatók,
szaktanárok vonatkozásában. Ennek informatikai háttere a Savaria TISZK szerverén
rendelkezésre áll. Ezáltal képet kapnánk TISZK szinten az iskolahálózatban oktató
szakembergárdáról. Nagy segítséget nyújthat a hálózati szintű áttanítás, helyettesítési
rendszer kialakításánál. Ezen kívül a felnőttképzésben a szaktanárok kiválasztásánál is.
2.3.4.4.8. TISZK hálózat közös marketing tevékenysége
A Savaria TISZK kész marketing stratégiával rendelkezik. Az iskolák, a TISZK részeként
szükséges, hogy egységes megjelenést mutassanak. Természeten nem minden területen
szükséges az egysége fellépés, hisz az egyéni specialitások megjelenítése teszi színessé
kínálatot. Az egységes megjelenés első lépése a honlapok egységesítése.
Az iskoláknak, s a Savaria TISZK-nek is van honlapja. Az egységes arculat kialakítása
egyáltalán nem szükséges a hálózat szintjén. Azt viszont mindenképpen el kell várni az
iskoláktól, hogy a törvény által előírt információk megjelenjenek. Pl. a 2008. szeptember 1.
előtt kapott szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódóan, a pedagógiai programok (beleértve a
helyi szakmai programokat is!!), a szakmai képzésekhez kapcsolódó friss információk.
Az átjárhatóság biztosítás is szüksége, hisz a felhasználók csak ebben az esetben tudnak
teljes képet kapni SZMJV szakképzési kínálatról, szolgáltatásiról.
A képzési kínálatok megjelenítésénél az egységesség szintén fontos, ez paci előnyt
biztosíthat a Savaria TISZK intézményei számára.
2.3.4.5. A partnerek véleményének figyelembevétele
A jövő szakképzési struktúrájának kialakításánál az RFKB iránymutatásai a mérvadóak. A
regionálisan meghozott döntés azonban teljes mértékben nem minden esetben kompatibilis a
helyi (városi, megyei) igényekkel. Ezért tartjuk kiemelt jelentőségűnek, hogy az új
szakképesítések bevezetése előtt egyeztessünk a kamarákkal, s a Munkaügyi Központ
véleményét is kikérjük. Kiemelt fontosságú a partnerekkel történő egyeztetés a jelenleg
oktatott szakképesítések vonatkozásában is.
A TISZK az elmúlt két évben munkaerő piaci szereplők körében végzett felmérést a képzési
igények, humán erőforrás fejlesztése terén. Ezt a jó gyakorlatot a jövőben is szükséges
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megtartani, hisz ezzel közvetlen a kapcsolat a munkaadók és a képző szervezetek között,
közvetlenül megfogalmazhatók az igények, és az erre adott reakciók.
2.3.4.6. A szakképző intézményrendszer átalakítása - szándékok
Szombathelyen az iskolarendszerű szakképzés ma megfelel a tanulói, szülői igényeknek, és
többnyire ki tudja elégíteni a gazdálkodó szervezetek igényeit is. Fel kell azonban arra
készülni, hogy a negatív demográfiai hatások néhány éven belül iskoláinkban is éreztetik
hatásukat. Ennek lehetséges következményeit számba kell venni, és a közeljövőben önálló
intézkedési tervet kell kidolgozni a szakképző rendszer szükség szerinti átalakítására.
Folyamatos gondot jelent az Önkormányzat számára az egyre csökkenő állami normatíva
mellett az iskolák működéséhez szükséges töblettámogatás biztosítása. Ennek
következménye az lehet, hogy azoknál az iskoláknál, ahol az egy tanulóra jutó fajlagos
önkormányzati támogatás átlag fölötti, a működtetés, a fenntartás módját át kell gondolni. Az
egyes iskoláknál a szakképző évfolyamokra történő eredményes beiskolázás feltétele a 9-12.
évfolyamon minimum három párhuzamos osztály megléte. A tapasztalatok szerint ekkor
marad annyi, a felsőoktatásba nem jelentkező tanuló a szakképző éfolyamra, amennyivel már
elindítható egy-egy osztály. A tanulólétszám drasztikus csökkenése esetén ez felveti az
iskolaösszevonás lehetőségét is.
A gyakorlati képzésben a meglévő tanműhelyi kapacitások kihasználtságának felülvizsgálata
után javaslatot kell megfogalmazni az esetleges átszervezésre. A kihasználatlan kapacitások
megszüntetésével jelentős költségeket lehet megtakarítani. Ez is egyfajta átszervezését jelent.
A központi képzőhely kapacitás kihasználtságának vizsgálata során fogalmazódott meg a
gépész szakmacsoportot érintő átszervezés. Az elképzelések szerint a rendelkezésre álló
eszközök lényegesen hatékonyabb kihasználása valósulna meg. A TISZK központi
képzőhelyén a hegesztőműhely kapacitása kiemelkedő (105 %). A műhely viszonylag kicsi
alapterülete miatt zsúfoltság jellemző. A CNC műhelyt mindössze 8 %-os mértékben vették
igénybe jelen tanévben a partneriskolák. Ez a jövőben tarthatatlan. Ezért vált szükségessé az
átszervezés. A CNC műhely berendezése a nyár folyamán átkerül a Gépipari
Szakközépiskolába, s a felszabaduló terem szakmacsoportot alapozó oktatás helyszínéül fog
szolgálni. A hegesztő műhelyből átkerülő gépek (pl. lemezolló) pedig enyhíti az ottani
zsúfoltságot.
A 2. emeleten lévő automatika labor, valamint elektronikai tervezés és gyártás labor teljes
mértékben kihasználatlan volt a tanév során. A földszinten megszűnő tanári szobából
raktárhelyiséget alakítunk ki. A tanári szoba pedig a 2. emeletre költözik a kihasználatlan
termek egyikébe.
A gazdasági válságot követő fellendülés reményeink szerint újabb szakmák indítását igényli.
Ebben az esetben is elképzelhető a jelenlegi szakképző rendszer képzési kapacitásának és a
képzési szerkezetnek az átalakítása.
2.3.5. Az idegen nyelv-oktatási stratégia
A Közgyűlés 2007-ben elhatározta, hogy az általa fenntartott közoktatási intézményekben – az
óvodától a középiskoláig – átfogó programot indít annak érdekében, hogy a jövőben a
szombathelyi iskolákból kikerülő fiatalok minél nagyobb számban beszéljenek idegen nyelvet,
és a nyelvtudásuk szintje elsősorban az angol, de a német nyelv vonatkozásában is
jelentősen haladja meg a jelenlegit.
A kezdeményezés egyre nagyobb szülői igényre épül, továbbá az Európai Unióhoz
tartozásunk által megnőtt az idegen nyelvek ismeretének, használatának fontossága, amely
egyre gyakrabban fogalmazódik meg a munkába állás feltételeként is.
Önkormányzatunk döntése alapján célunk elérésének első lépcsőfoka, hogy óvodáink már 4
éves kortól alanyi jogon lehetőséget biztosítanak a szombathelyi állandó lakóhellyel
rendelkező szülők gyermekei számára az idegen nyelvvel – elsősorban az angol, illetve a
német nyelvterület közelsége miatt a német nyelvvel – történő ismerkedésre.
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Városunk elhatározta azt is, hogy az óvodai nyelvi foglalkozások folytatásaként az általános
iskola 1-3. évfolyamán a törvényi órakereten felül többletóraszámot biztosít idegen nyelvi
foglalkozások szervezésére annak ellenére, hogy a jelenleg érvényes kerettanterv csak
negyedik osztálytól teszi kötelezővé az idegen nyelvek oktatását minden tanuló számára.
Ezzel párhuzamosan a magasabb évfolyamokon minden általános iskolában vállalja a
nyelvoktatásra fordítható többletórák biztosítását.
A középfokú oktatásban pedig már nem az idegen nyelv magas óraszámú oktatása lenne az
elsődleges cél, hanem a szombathelyi általános iskolákból kikerülő, a nyelvet már ismerő
diákok számára egyes tantárgyakat oktatnának iskoláinkban angol vagy német nyelven.
Cél, hogy a város nevelési-oktatási intézményeiben minden gyermek, tanuló számára elérhető
legyen az angol vagy német nyelvvel való ismerkedés, illetve nyelvtanulás lehetősége. A
város hosszú távú elképzelése, hogy minél több fiatal számára elérhető legyen a
kétnyelvűség.
Az óvodapedagógusaink nagy többsége nem rendelkezett olyan szintű nyelvismerettel, amely
képessé teszi őket idegen nyelvi foglalkozások megtartására. A Közgyűlés határozata
értelmében pénzügyi forrást biztosítunk a pályán levő óvodapedagógusok angol és német
nyelvi képzésére, majd módszertani felkészítésére. Továbbképzéseket szerveztünk,
amelyeken óvodapedagógusok vettek részt angol, ill. német nyelvi felkészítésen. Folyamatban
van a pedagógusok módszertani felkészítése. 2009. szeptemberétől kettő nevelési évben
folyamatos mentorálásuk, szakmai segítésük a Helen Doron módszert átadó külső szolgáltató
bevonásával történik.
Az óvodáinkban a 2011/2012. nevelési évtől alkalmazásra kerülő, a gyermekek életkori
sajátosságait figyelembe vevő, az óvodások mindennapi tevékenységéhez illeszkedő 2 éves
angol nyelvi módszer kidolgozására pályázatot kell kiírni. Az alkalmazásra javasolt két éves
német nyelvi tematikát városunk óvodapedagógusaiból álló csoport – a német nemzetiségi
csoportokban szerzett tapasztalatokra is építve – már kidolgozta.
A 2009/2010. nevelési évtől kezdődően városunk 18 önkormányzati óvodájában – szülői igény
alapján – a gyermekeknek mindkét nyelvből lehetőségük lesz arra, hogy heti egy alkalommal
30 perces angol, vagy német nyelvi játékos foglalkozásokon vegyenek részt. A foglalkozások
célja, hogy a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva játékos formában, változatos
módszerek alkalmazásával, a mindennapos tevékenységük részévé váljon az idegen nyelv.
Az óvodában megkezdett idegen nyelvvel való ismerkedés csak akkor lehet eredményes, ha
az általános iskolákban már első osztálytól folytatódik.
Az idegen nyelvvel való ismerkedés hatékonyságának feltétele, hogy megfelelő – a
jelenleginél nagyobb - időkeret álljon rendelkezésre, lehetőleg kis létszámú csoportokban,
kellő nyelvismerettel rendelkező, módszertanilag jól felkészült pedagógusok irányításával,
életkori sajátosságuknak megfelelő módon foglalkoznak a tanulók az idegen nyelvvel.
Elengedhetetlen, hogy a nyelvtanulás sikerélményt adjon, örömöt jelentsen a tanulóknak.
Az elképzelések szerint az első 3 évfolyamon a hét minden napján a napközihez
kapcsolódóan – szülői szándék szerint – napi 20–25 perces foglalkozásokon vesznek részt a
tanulók, ahol játékos formában, változatos, mozgásos tevékenységek során foglalkoznak a
nyelvvel. A Közgyűlés döntése szerint az önkormányzat a foglalkozásokra minden 10-12 fős
csoport esetén heti 2-2 többletórát biztosít.
Mind az óvodában, mind pedig az általános iskolákban szemléltető eszközök, technikai
berendezések beszerzésére is forrást kell biztosítani.
Az óvodapedagógusokhoz hasonlóan, elsősorban angol nyelv terén a tanítók nagyobb része
nem rendelkezik megfelelő felkészültséggel, módszertani ismeretekkel. Erre tekintettel –
figyelembe véve iskoláink eltérő adottságait – az intézmények továbbképzési keretének
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csoportarányos megemelésével pénzügyi forrást kell biztosítani a pedagógusok megfelelő,
igény szerinti továbbképzéséhez.
Célunk, hogy a nyelvoktatás hatékonyságának növelése érdekében idegen nyelvismerettel
rendelkező óvodapedagógusok, tanítók és a nyelvtanárok mellett olyan tanárok is biztosítottak
legyenek, akik saját tantárgyukat is képesek idegen nyelven oktatni.
Az alanyi jogon járó idegen nyelvvel való ismerkedést, illetve nyelvtanulást városunk a
szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei számára térítésmentesen
kívánja biztosíta. Azonban lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a vidéki gyermekek is részt
vehessenek a foglalkozásokon, ők a szolgáltatásban az egy főre jutó bekerülési költségnek
megfelelő térítési díj ellenében részesülnek
2.3.6. Esélyegyenlőség biztosítása
A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele,
hogy a helyi önkormányzat rendelkezzen közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. A
Közgyűlés 522/2008. (XII. 18.) sz. határozatával fogadta el Szombathely Megyei Jogú Város
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, amelynek alapvető célja, hogy biztosítsa a
városban a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű
érvényesülését.
Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl cél az
esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a városunkban élő hátrányos
helyzetű gyerekek, tanulók hátrányainak kompenzálása és a valódi esélyegyenlőség
előmozdítása érdekében.
Mindenek előtt megoldandó feladat, hogy a közoktatási intézményrendszerben levő hátrányos
helyzetű, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről, tanulókról, valamint az
óvodába be nem íratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről pontos nyilvántartás
készüljön a Védőnői Szolgálat közreműködésével. Gondoskodni kell arról, hogy az
óvodáztatás biztosított legyen minden halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára, amit
nem akadályozhat az óvodai férőhelyek száma.

Lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy a város óvodáiban és általános iskolában a
jelenleginél kiegyenlítettebb legyen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
aránya.
A közoktatási törvény iskolai körzethatárokra és a tanulók felvételére vonatkozó
rendelkezéseit maradéktalanul érvényesíteni szükséges a városon belül minden évben az
első osztályosok beiratkozásakor.
A város közoktatási intézményeiben a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók aránya az
országos átlag alatti. A nevelési-oktatási intézményeinkben biztosítani kell a sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók integrált ellátását. A személyi és tárgyi feltételek intézményenkénti
biztosítása mellett a szükséges szakmai támogatást az Nyugat-magyarországi Egyetem
Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ Nevelési Tanácsadója és az Aranyhíd NevelésiOktatási Integrációs Központ szakemberei teszik lehetővé.
Pályázati források bevonásával, a Nevelési Tanácsadó szakmai segítségével biztosítani kell a
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlődését.
Szombathely Megyei Jogú Város
dokumentum mellékletét képezi.

Közoktatási

Esélyegyenlőségi

Terve

jelen

113

2.3.7. Gyermekjóléti intézkedések
Étkezési támogatás
A gyermekek, tanulók étkeztetését Önkormányzatunk a törvényi kötelezettségéből adódóan a
következő években is biztosítja. A rendelkezések értelmében a tanulóknak étkezési térítési
díjként csak az élelmezési nyersanyagköltség Áfá-val növelt összegét kell megtéríteniük, a
törvényben meghatározott normatív kedvezmények figyelembe vételével.
A törvényi kedvezményeken túl önkormányzatunk a szociális rendeletében foglaltak szerint a
Szombathelyen lakóhellyel rendelkező gyermek- és közoktatási intézményekben tanulók,
illetve ellátottak intézményi étkezési térítési díjához - a szociálisan rászorulók részére kedvezményt nyújt. A kedvezmény mértékét a család egy személyre jutó havi nettó
jövedelmének függvényében az intézmény állapítja meg.
Tankönyvtámogatás
Törvény szabályozza, hogy a rászoruló tanulók számára ingyenesen kell a tankönyveket
biztosítani. A tankönytámogatás formáját és a támogatásra jogosultak körét is jogszabály
határozza meg.
A rászoruló tanulók ingyenes tankönyvének biztosítását iskoláink - alapvetően - a központi
tankönyvtámogatásból (normatíva) biztosítják.
Önkormányzatunk
szociális
rendeletében
rendelkezik
a
rászoruló
tanulók
tankönyvvásárlásához nyújtható támogatásról. A támogatás keretösszegét az önkormányzat
minden évben költségvetési rendeletében állapítja meg. A támogatási összegek intézmények
közötti elosztásának feltételeiről az Oktatási és Ifjúsági Bizottság dönt.
Az oktatási intézmények a rendelkezésükre bocsátott összeget – ahol szükséges – az
ingyenes tankönyvre jogosult tanulók tankönyvére, ahol ez e nélkül is biztosítható, a rászoruló
tanulók tankönyvtámogatására fordítják.

3. AZ ÓVODAI FELVÉTEL TERVEZETE, BEISKOLÁZÁSI TERVEK
3.1. Az óvodai felvételek tervezete
Az óvodai felvételi terv elkészítéséhez a következő tényezőket vettük figyelembe:
•
•
•
•
•
•
•
•

az óvodák alapító okiratában meghatározott maximálisan felvehető gyermeklétszámot
az évenként Szombathelyen született gyermekek számát
egyéni adottságaik, fejlettségük alapján nevelési évenként óvodában visszamaradt
tanköteles korba lépő gyermekek számát (kb. 20 % nevelési évente)
a nevelési év közben harmadik életévüket folyamatosan betöltő előfelvételis
gyermekek számát (évente kb.: 200 fő)
az óvodai csoportok számának meghatározásánál - a szakértői és rehabilitációs
bizottság véleményével rendelkező - az óvodai statisztikában 2, illetve 3 főnek számító
gyermekeket
a nemzetiségi óvodai nevelést igénylő gyermekeket
városunk óvodáiban jelentkező nem szombathelyi gyermekek számát, amely
átlagosan 200 fő nevelési évenként
az óvodák által beküldött csoportindítási tervezeteket

A született szombathelyi gyermekek száma:
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Évben született
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

Gyermekek száma
728
699
721
*
*
*

Óvodába megy
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Megjegyzés

nincs adat
nincs adat
nincs adat

(*További adatok nem állnak a rendelkezésünkre, ezért a 2012., 2013., 2014. év óvodai
felvételi terve csak becsült adatok alapján készíthető el.)
Mindezeket figyelembe véve becsültük meg, mennyi gyermek várható Szombathely
város önkormányzati óvodáiba az elkövetkezendő időszakban.
Nevelési év

Óvodák
száma
2008/2009.
18
2009/2010.
18
2010/2011.
18
2011/2012.
18
2012/2013.
18
2013/2014.
18
2014/2015
18
(*: a jelölt adatok becsültek)

Csoportok
száma
100
102
102
102
*102
*102
*102

Gyermeklétszám
2534
2552
2538
2535
*2501
*2510
*2489

Átlagos gyermek
létszám /csop.
25,34 fő/csop
24,73 fő/csop
24,88 fő/csop.
24,85 fő/csop.
*24,51 fő/csop.
*24,61 fő/csop.
*24,40 fő/csop.

A 2008/2009-es nevelési évben 100 óvodai csoport működik az önkormányzati óvodákban. A
fenti táblázatból látható, hogy 2009/2010. nevelési évtől már szükségessé válik újabb 2
csoport indítása. Törvényi előírás, hogy 2010-től minden gyermek számra férőhelyet kell
biztosítani óvodáinkban, ezért a 102 óvodai csoport további működtetésére az azt követő
években is szükség lesz. Amennyiben a kompetencia alapú óvodai programcsomag minden
intézményben bevezetésére kerül, úgy az óvodai csoportokba felvett gyermekek száma nem
lépheti túl a 24 fős csoportlétszámot, ezért az átlag csoport létszámokat is ehhez igazítva
szükséges tervezni.
(Abban az esetben, ha az óvodai csoportok gyermeklétszáma a 24 főt nem haladhatja meg,
akkor az elkövetkezendő hat évben egy 4 csoportos óvoda építésére szükség lehet.)
A fenti adatok azt mutatják, hogy a férőhelyek változatlanul hagyása mellett és a
törvényi maximumon (25 fő/csoport) induló csoportok esetében a város önkormányzati
óvodáiban 102 óvodai csoportban 2550 gyermeket lehet elhelyezni.
Ennyi férőhely biztosítására az elkövetkezendő hat évben mindenképpen szükség lesz
a város óvodáiban.
Az óvodai felvétel intézményenkénti tervezete:
ÖNKORMÁNYZATI
2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012.*2012/2013.*2013/2014.*2014/2015.
ÓVODÁK
Aréna

9

9

9/8

9/8

9/8

9/8

9/8

Barátság

6

6

6

6

6

6

6

Benczúr Gy. U.

4

4

4

4

4

4

4

7

8

8/7

8/7

8/7

8/7

8/7

7

7

7

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

6

7

6/7

6/7

6/7

6/7

6/7

Gazdag Erzsi
(Krúdy Gy. u.)
Hétszínvirág
(Bem J. u. 33.)
Játéksziget
(Győzelem u.)
Kőrösi Cs. S. u.
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Losonc u.

6

6

6/5

6/5

6/5

6/5

6/5

Margaréta

4

4

4

4

4

4

4

Maros

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5/6

5/6

5/6

5/6

5/6

6

6

6/7

6/7

6/7

6/7

6/7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8/7

8/7

8/7

8/7

8/7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

100

102

102

102

102

102

102

Brenner János Ó.

4

4

4

4

4

4

4

Waldorf Óvoda

3

3

3

3

3

3

3

NEM ÖNK.
ÓVODÁK
ÖSSZESEN:

7

7

7

7

7

7

7

107

109

109

109

109

109

109

Mesevár
(Gagarin u.)
Mocorgó
(Váci M.u.)
Napsugár
(Pázmány P.krt.)
Pipitér
(Bem J. u. 9/c.)
Szivárvány
(Deák F. u.)
Szűrcsapó
Vadvirág
(Selmec u.)
Weöres S.
(Márton Á. u.)
ÖNK. ÓVODÁK
ÖSSZESEN:
NEM ÖNKORM.
ÓVODÁK

MINDÖSSZESEN:

Az önkormányzati fenntartású óvodák rendszerét a jövőben úgy kívánatos alakítani,
hogy azok az egyensúly felbomlása nélkül legyenek képes alkalmazkodni a demográfiai
folyamatokból eredő kihívásokhoz. Fenntartásuk hatékonyabb és szakszerűbb
működést eredményezzen és biztosítsa az önkormányzat kötelező feladatának ellátását
az óvodai nevelés területén.

3.2. Általános iskolai beiskolázás tervezete
A beiskolázási terv elkészítésénél figyelembe vettük a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. sz. mellékletét, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének
361/2000. (XI. 30.) Kgy. számú határozatát, amelyek az osztály, illetve csoport létszámokat
szabályozzák. A közoktatási törvény értelmében az indítható első osztályok maximális
létszáma 26 fő, a közgyűlés határozatában az indítható első osztályok minimális létszámát
pedig 24 főben határozta meg.
A várható beiskolázási létszámadatok számításánál figyelembe vettük a népességnyilvántartó adatait, a szombathelyi óvodákba járó gyermekek és az elmúlt 5 év tendenciája
alapján az óvodában visszamaradó tanköteles korú gyermekek számát, továbbá a vidékről
bejáró tanulók arányát. A létszámadatok számításánál figyelembe vettük a nem
önkormányzati általános iskolák által indított osztályokat is.
A született szombathelyi gyermekek száma:
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Születési év
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

Gyermekek száma
739
714
724
728
699
721

Iskolát kezd
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

A következő hat évben a tendenciát tekintve az általános iskolát kezdő gyermeklétszám
évente közel állandó, kismértékű ingadozás prognosztizálható. Az induló első osztályok
tanulói létszámának minimuma a 2010/2011. és a 2013/2014. tanévben, maximuma a
2012/2013. tanévben várható, a köztes időszakban – 20-25 fős eltéréssel – enyhe hullámzás
valószínűsíthető. A gyermeklétszám kismértékű csökkenése az osztályszámok alakulását sem
befolyásolja számottevően. A következő időszakban az induló első osztályok száma a normál
tantervű önkormányzati általános iskolákban a jelenlegihez hasonlóan 24-26 között várható.
Az elmúlt időszakban jelentős tanulólétszám-, illetve osztályszámcsökkenés történt az
önkormányzati általános iskolákban. Kismértékű csökkenés még két tanéven keresztül
várható a nagyobb létszámú jelenlegi 7. és 8. évfolyam kilépésével. A jelenlegi 1-6. évfolyam
tanulólétszáma, valamint osztályszáma évfolyamonként már közel azonos.
Összességében az általános iskolás tanulók, illetve osztályok számát tekintve a következő 6
évben jelentős csökkenés már nem várható, mivel a demográfiai hullámvölgy az általános
iskolákon már levonult.
Nehezen prognosztizálható a tanévenként első osztályt kezdő gyermekek és az egyes
iskolákban indítható első osztályok száma. Ennek oka részben a szabad iskolaválasztás, a
nem önkormányzati iskolák vonzása, a vidéki gyermekek számának és a jogszabályok alapján
az óvodában visszamaradó gyermekek számának alakulása – egyre gyakoribb a 7 éves kori
iskolakezdés -, valamint a közoktatási törvény szerint az osztályok, csoportok szervezésénél
kettő, illetve három főnek számító gyermekek várható száma.

Az általános iskolai felvétel intézményenkénti tervezete:
2009/2010.

2010/2011.

Osztályszám
2

2012/2013.

2013/2014.

2014/2015.

Bercsényi Miklós

Osztályszám
2

Derkovits Gyula

2

50

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

Dési Huber István

2

42

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

Gothard Jenő

3

89

3

72

3

72

3

72

3

48

3

72

Neumann János

3

68

3

72

3

72

3

72

3

72

3

72

Nyitra utcai ÁMK

1

25

1

24

1

24

1

24

1

24

1

24

Paragvári utcai

4

97

4

96

4

96

4

96

4

96

4

96

Reguly Antal

1

28

1

24

1

24

1

24

1

24

1

24

Simon István utcai

2

53

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

Váci Mihály

2

45

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

Zrínyi Ilona

3

82

3

72

3

72

3

72

3

72

3

72

Normál
összesen:

25

627

25

600

25

600

25

600

25

600

Aranyhíd NOIK

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

*Önkorm.
összesen:

26

637

26

610

26

610

26

610

26

610

BolyaiJános

2

69

2

60

2

60

2

60

2

60

2

60

Püspöki

2

43

2

52

2

52

2

52

2

52

2

52

Iskola

Lét- Osztály- Létszám*
szám szám*
48
2
48

2011/2012.

Lét- Osztály- Lét- Osztály- Lét- OsztályLétszám*
szám szám* szám szám* szám
szám*
48
2/3
48
2
48
2
48

25/26 600/624
1

10

26/27 610/634
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Reményik

1

22

1

24

1

24

1

24

1

24

1

24

Waldorf

1

22

1

24

1

24

1

24

1

24

1

24

Nem
önkormányzati

6

156

6

162

6

162

6

162

6

162

6

162

*A létszámok a közgyűlés által előírt minimumot jelzik.

Az indítandó első osztályok számát évente az igényekhez, a jelentkezők számához kell
igazítani.
3.3. A középiskolai felvételek intézményenkénti tervezete:
A középiskolák 9. évfolyamain indítandó osztályok létszámának tevezésekor a Közoktatási
törvény 3. számú mellékletében foglaltak, valamint a jelenleg is érvényben lévő 359/1999. (XII.
16.) Kgy. számú határozatból indulunk ki. A törvény melléklete a szakiskola 9-10. évfolyamán
23 főben határozza meg az átlaglétszámot és 30 főben a maximális létszámot. A 9-13.
évfolyamokon az átlaglétszám 30 fő, a maximális létszám 35 fő. A művészeti szakiskolában
és szakközépiskolában szakmai elméleti és gyakorlati képzés létszámai 10, illetve 15 fő.
A vonatkozó közgyűlési határozat a 9-12. évfolyamokon - némiképpen ellentmondva a
törvénynek - 30 főben, a művészeti képzésben 12 főben határozza meg a minimális
létszámokat.
A Hefele Menyhért Szakképző Iskola programjában felzárkóztató-reintegrációs oszály
szerepel. Az iskola működteti a kötelező felvételt biztosító ún. Ifjúsági Tagozatot is. A
beiskolázás tervezésénl e két oktatási formával is számolunk.
Figyelembe véve a vonatkozó előírásokat, valamint az elmúlt évek beiskolázási tapasztalatait,
a gimnáziumoknál és a szakközépiskoláknál 35 fővel, a szakiskoláknál 30 fővel, a művészeti
képzésben a képzőművészeti tagozaton 25 fővel, a zenei tagozaton 10 fővel tervezzük a
beiskolázandó osztályokat.
A nem önkormányzati fenntartású intézmények közül a Premontrei Rendi Szent Norbert
Gimnázium, a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 35 fővel, Perintparti Szófogadó Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 20 fővel, a Vasi Bau Szakképző Iskola
30 fővel tervezi a 9. évfolyamon indítandó osztályait.
Intézmény
Tanév

Gimnázium
osztszám

létszám

Puskás Tivadar Szakképző Iskola
2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012/13.
2013/14.
2014/15.
Savaria Szakképző Iskola
2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012/13.
2013/14.
2014/15.
Gépipari Szakközépiskola
2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012/13.
2013/14.
2014/15.

Szakközépiskola
osztszám

létszám

Szakiskola

Összesen

osztszá
m

létszám

osztszá
m

létszám

3
3
3
3
3
3

90
90
90
90
90
90

5
5
5
5
5
5

160
160
160
160
160
160

2
2
2
2
2
2

70
70
70
70
70
70

4
4
4
4
4
4

140
140
140
140
140
140

4
4
4
4
4
4

140
140
140
140
140
140

4
4
4
4
4
4

140
140
140
140
140
140

4
4
4
4
4
4

140
140
140
140
140
140
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Élelmiszeripari Szakképző Iskola
2009/10.
2
70
2010/11.
2
70
2011/12.
2
70
2012/13.
2
70
2013/14.
2
70
2014/15.
2
70
Horváth Boldizsár Közgazdasági Szakközépiskola
2009/10.
3
105
2010/11.
3
105
2011/12.
4
140
2012/13.
3
105
2013/14.
3
105
2014/15.
3
105
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola
2009/10.
4
140
2010/11.
4
140
2011/12.
4
140
2012/13.
4
140
2013/14.
4
140
2014/15.
4
140
Művészeti Szakközépiskola
2009/10.
2
36
2010/11.
2
37
2011/12.
2
38
2012/13.
2
38
2013/14.
2
38
2014/15.
2
38
Szent-Györgyi Albert Középiskola
2009/10.
3
105
2010/11.
3
105
2011/12.
3
105
2012/13.
3
105
2013/14.
3
105
2014/15.
3
105
Herman Ottó Szakképző Iskola
2009/10.
3
105
2010/11.
3
105
2011/12.
3
105
2012/13.
3
105
2013/14.
3
105
2014/15.
3
105
Hefele Menyhért Szakképző Iskola
2009/10.
2
70
3+1*+1
2010/11.
2
70
3+1*+1
2011/12.
2
70
3+1*+1
2012/13.
2
70
3+1*+1
2013/14.
2
70
3+1*+1
2014/15.
2
70
3+1*+1
Nagy Lajos Gimnázium
2009/10.
3
105
2010/11.
3
105
2011/12.
3
105
2012/13.
3
105
2013/14.
3
105
2014/15.
3
105
Kanizsai Dorottya Gimnázium
2009/10.
4
140
2010/11.
4
140
2011/12.
4
140
2012/13.
4
140

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

60
60
60
60
60
60

60
60
60
60
60
60

30
30
30
30
30
30

4
4
4
4
4
4

130
130
130
130
130
130

3
3
4
3
3
3

105
105
140
105
105
105

6
6
6
6
6
6

200
200
200
200
200
200

2
2
2
2
2
2

36
37
38
38
38
38

3
3
3
3
3
3

105
105
105
105
105
105

4
4
4
4
4
4

135
135
135
135
135
135

(* 1 reintegrációs osztály+ 1 ifj. tagozat)

90+15+15
90+15+15
90+15+15
90+15+15
90+15+15
90+15+15

5+1*+1
5+1*+1
5+1*+1
5+1*+1
5+1*+1
5+1*+1

160+15+15
160+15+15
160+15+15
160+15+15
160+15+15
160+15+15

3
3
3
3
3
3

105
105
105
105
105
105

4
4
4
4

140
140
140
140
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2013/14.
4
140
2014/15.
4
140
OÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolája
2009/10.
2
2010/11.
2
2011/12.
2
2012/13.
2
2013/14.
2
2014/15.
2

70
70
70
70
70
70

2
2
2
2
2
2

60
60
60
60
60
60

4
4

140
140

4
4
4
4
4
4

130
130
130
130
130
130

Összesen: (önkormányzati fenntartású intézmények)
2009/10.
10 350
28
980
13+1*+1
2010/11.
10 350
28
980
13+1*+1
2011/12.
10 350
28
980
13+1*+1
2012/13.
10 350
28
980
13+1*+1
2013/14.
10 350
28
980
13+1*+1
2014/15.
10 350
28
980
13+1*+1
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
2009/10.
4
140
2010/11.
4
140
2011/12.
4
140
2012/13.
4
140
2013/14.
4
140
2014/15.
4
140
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2009/10.
3
105
2010/11.
3
105
2011/12.
3
150
2012/13.
3
105
2013/14.
3
105
2014/15.
3
105
Perintparti Szófogadó Waldorf Iskola
2009/10.
1
20
2010/11.
1
20
2011/12.
1
20
2012/13.
1
20
2013/14.
1
20
2014/15.
1
20
Vasi Bau Szakképző Iskola
2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012/13.
2013/14.
2014/15.

390+15+15
390+15+15
390+15+15
390+15+15
390+15+15
390+15+15

51+1*+1
51+1*+1
51+1*+1
51+1*+1
51+1*+1
51+1*+1

1720+15+15
1720+15+15
1720+15+15
1720+15+15
1720+15+15
1720+15+15

4
4
4
4
4
4

140
140
140
140
140
140

3
3
3
3
3
3

105
105
150
105
105
105

1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20

1
2
2
2
2
2

30
60
60
60
60
60

1
2
2
2
2
2

30
60
60
60
60
60

2
2
2
2
2
2

50
50
50
50
50
50

10
10
10
10
10
10

315
315
315
315
315
315

Nem önkormányzati intézmények összesen:
2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012/13.
2013/14.
2014/15.

8
8
8
8
8
8

265
265
265
265
265
265

Szombathely város mindösszesen:
Tanév

Gimnázium
létszám
18
630
18
630
18
630
18
630
18
630
18
630

osztsz

2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012/13.
2013/14.
2014/15.

Szakközépisk.
öszoszt létszám
28
980
28
980
29
1015
28
980
28
980
28
980

Szakiskola
oszt.
létsz.
14+1*+1
15+1*+1
15+1*+1
15+1*+1
15+1*+1
15+1*+1

420+15+15
450+15+15
450+15+15
450+15+15
450+15+15
450+15+15

Mindösszesen
összlétsz
összoszt
60+1*+1
2030+15+15
61+1*+1
2060+15+15
61+1*+1
2095+15+15
61+1*+1
2060+15+15
61+1*+1
2060+15+15
61+1*+1
2060+15+15
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4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Nevelési-oktatási intézményeinkben a feladatellátáshoz szükséges humánerőforrást a
következő időszakban a feladatokhoz és törvényi előírásokhoz igazítva biztosítani kell.
A közalkalmazotti álláshelyek betöltésére, vezetői megbízásokra vonatkozóan a pályáztatási
eljárást a jogszabályoknak megfelelően alkalmazni kell. A nevelési-oktatási intézmények
vezetőit a közgyűlés korábbi határozatának megfelelően a továbbiakban is 5 éves időtartamra
bízza meg. Az intézményvezetőknek rendelkezniük kell megfelelő intézményvezetői, szakmai,
jogi, gazdálkodási ismeretekkel, amelyeket a közoktatás-vezetői szakképesítéssel is
megszerezhetnek. A 2010. évtől magasabb vezetői megbízást csak az kaphat, aki rendelkezik
pedagógus-szakvizsgával
A hatékonyság növelése, a szakos ellátottság biztosítása – különösen az alacsony óraszámú
tantárgyakra tekintettel - továbbá az esetleges tartós helyettesítések zökkenőmentes
megszervezése, valamint a részmunkaidős foglalkoztatás mérséklése érdekében célszerű
lenne önkormányzati munkaerő-gazdálkodási rendszer kidolgozása és működtetése.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a pedagógus-továbbképzésekkel kapcsolatos jogszabályi
változásokra. Preferálni kell a nevelési/pedagógiai program eredményes megvalósításához
kapcsolódó továbbképzéseket, valamint a pedagógusok szakmai, módszertani megújulására,
korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására, a kompetencia alapú nevelés, oktatás
bevezetésére vonatkozó továbbképzéseket. Az idegen nyelvek oktatásának megújítása,
hatékonyabbá tétele érdekében szorgalmazni kell a pedagógusok idegen nyelvi
képzettségének fejlesztését, az óvodapedagógusok, tanítók idegen nyelvi képzése mellett a
módszertani felkészültségüket is javítani szükséges. A pedagógusoknak fel kell készülni a két
tanítási nyelvű képzési forma bevezetésére, arra, hogy minél több szaktanár legyen képes
tantárgyát idegen nyelven oktatni.

Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogyan lehet fokozni a sajátos nevelési igényű
gyermekek/tanulók integrált nevelésének/oktatásának hatékonyságát a személyi feltételek
javításával. Az anyagi lehetőségek függvényében – legalább a nagyszámú sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló integrált ellátását biztosító intézményekben – meg kell vizsgálni
pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens alkalmazásának lehetőségét.
5. TÁRGYI FELTÉTELEK
5.1. Infrastruktúra
A korábbi években többször elkészítettük már valamennyi intézményünkre vonatkozóan, hogy
melyek azok a legfontosabb felújítási, beruházási feladatok, amelyeket egyrészt műszaki
szükségességből, másrészt oktatás szakmai szempontok alapján el kellene végezni.
Nehéz a szükséges felújítási, beruházási szükségletek összeállítása amiatt is, mert váratlanul
is derülhet fény olyan problémákra, következhetnek be olyan káresemények, amelyek előre
nem voltak láthatóak.
A felújítási, beruházási munkák során előnyben kell részesíteni a balesetveszélyes, a
működőképességet nehezítő, vagy lehetetlenné tevő állapot megszűntetését.
Másodsorban prioritást kell kapniuk azoknak a beruházásoknak, amelyek az intézmények
energiatakarékos, költséghatékonyabb működését szolgálják, pl. nyílászáró korszerűsítés,
hőszigetelő homlokzat, fűtéskorszerűsítés. stb.
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Előnyben kell részesíteni továbbá azokat a beruházásokat is, amelyek megvalósításához
pályázati úton központi források lehívhatók. Az önkormányzat arra törekszik, hogy pénzügyi
lehetőségeinek függvényében a szükséges önerőt biztosítani tudja.
A dokumentum 8. számú mellékleteként olyan összesítőt készítettünk, amely az intézmények
által legfontosabbnak ítélt felújítási, beruházási feladatokat tartalmazza.
5.2. Berendezések, eszközök és felszerelések
A nevelési- oktatási intézményekben biztosítandó minimális eszközök és felszerelések
jegyzéke (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete) tartalmazza azoknak a bútoroknak,
egyéb berendezési tárgyaknak; tisztálkodási és egyéb felszereléseknek; a felnőttek
munkavégzéséhez szükséges eszközöknek; a nevelőmunkát segítő játékoknak és egyéb
eszközöknek; a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának speciális
eszközeinek; az egészség- és munkavédelem eszközeinek, a művészeti ágak, tanszakok
speciális felszereléseinek felsorolását, amelyekkel a közoktatási intézményeknek
rendelkezniük kell.
Intézményeink minden megjelenő pályázati lehetőséget igyekeztek kihasználni, és a pályázati
lehetőséggel élt önkormányzatunk is, így intézményeink rendelkeznek a működéshez
szükséges eszközökkel, felszerelések döntő többségével. A nehézséget alapvetően nem a
hiányzó eszközök biztosítása okozza, mert ezeknek viszonylag szűk a köre. A probléma
kettős:
• Bizonyos eszközök, pl. számítógépek, műszaki berendezések amortizációja, elavulási,
elhasználódási ideje néhány év, így folyamatos cseréjük, fejlesztésük lenne indokolt,
ehhez azonban nem elegendőek a rendelkezésre álló források. Az óvodák, általános
iskolák, gimnáziumok és kollégiumok vásárolni szinte kizárólag pályázati pénzeszközből
tudnak, elsősorban olyan eszközt, amely a meghibásodással használhatatlanná vált. A
minőségi cserére talán még gondolni sem mernek. A szakképző intézményeknél valamivel
jobb a helyzet, bár a szakképzési forrásaik felhasználását a törvény köti.
• Másrészt intézményeink bútorzatának, textíliáinak cseréjére az elmúlt években nagyon
csekély mértékben volt mód. A kopott, régi padok, asztalok, székek nem a XXI. század
képét tükrözik.
Úgy gondoljuk, hogy a műszaki eszközök tekintetében hozhat eredményt a pályázati
lehetőségek kihasználása, feltehetően számuk az elkövetkezőkben sem fog csökkenni.
Bútorok beszerzésére vonatkozóan azonban pályázati lehetőséggel nagyon ritkán
találkoztunk. Megoldást jelenthetne pl., ha az intézményeknek bevételeik egy részét ilyen
célra lehetne (kellene) felhasználniuk.
6. KAPCSOLATOK
A fenntartói tanügyigazgatási tevékenység rendkívül összetett, szerteágazó. A feladatellátás
során nagyon sok külső szervezettel, intézménnyel, szakmai fórumokkal kell kapcsolatot
tartani. A kapcsolattartás rendszeressége változó. A napi rendszeres kapcsolatoktól az évente
3-4 alkalommal megrendezett szakmai fórumokon való megjelenésig nagyon sokszínű a
paletta.
Tételes felsorolásban az alábbiak:
•
A város kötelező feladatainak egy részét a Vas Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem
Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központja megállapodás alapján látja el.
• Nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekkel (vezetői
értekezletek, beiskolázás, fejlesztési elképzelések, adatszolgáltatás, tankötelezettség
teljesítése),
• Elamen ZRt (intézményi közétkeztetés, rendezvények szervezése),
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• Vas Megyei Önkormányzat Művelődési és Sport Titkársága (fejlesztési tervek
kidolgozásában kölcsönös részvétel, szakmai konzultáció, szakképzésfejlesztés),
• Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviselete (szakértői feladatok, vezetői
pályázatok, kitüntetési javaslatok véleményezése, szakmai fórumok szervezése),
• Vas Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály (ifjúságvédelem,
drogmegelőzés),
• Szombathelyi kulturális, egészségügyi és szociális intézmények (pályázatok,
rendezvények, egészségvédelem),
• Civil szervezetek, alapítványok (vélemény kikérés, pályázatok),
• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (iskola-egészségügy, intézményi
ellenőrzések),
• Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány (pályázatok, kuratóriumi tagság),
• Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (művészeti képzések,
felsőfokú szakképzés, rendezvények)
• TIT Vas Megyei Egyesülete (Pályaválasztási és Képzési Vásár, rendezvények),
• Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ (szakmai
rendezvények, konferenciák, fejlesztési elképzelések, szakképzés, felügyelő tanácsi
tagság),
• Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi központ (szakképzés, pályaválasztási
tanácsadás, Pályaválasztási és Képzési Vásár, szakmai rendezvények, fejlesztési tervek),
• Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (szakmastruktúra, gyakorlati képzések,
rendezvények, szakképzés fejlesztés),
• Oktatási Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága (érettségi vizsgák
szervezése, szakértői feladatok, közoktatási pályázatok, maximális csoport és
osztálylétszámok túllépésének engedélyezése, Decentralizált Szakképzési Alap
pályázatai, mérések),
• Megyei Jogú Városok Szövetsége Oktatási Bizottsága (bizottsági tagság, szakmai
értekezletek, rendezvények),
• Oktatási és Kulturális Minisztérium Tanügyigazgatási Főosztálya (szakmai fórumok,
szakmai tanácsadás, tájékoztató anyagok).
• Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szakképzési Főosztálya (szakmai fórumok,
szakképzésfejlesztések, szakmai tanácsadás, tájékoztató anyagok).
• A megyében működő középfokú oktatási intézmények igazgatói (beiskolázási
kérdések, tanulók évközi iskolaváltoztatásai, tájékoztató statisztikai adatok)
• A középiskolákkal és a fenntartóval a felsőfokú szakképzés révén kapcsolatot kialakító
egyetemek, főiskolák
• A szakképzés tervezhetősége érdekében a régióban működő gazdálkodó
szervezetekkel a kötelezőnél tartalmasabb kapcsolat kiépítése.
•
Szombathely Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata,
•
Szombathely Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata
• Szombathely Megyei Jogú Város Roma Kisebbségi Önkormányzata
7.

A
FEJLESZTÉSI
TERVBEN
MEGHATÁROZOTT
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

KIEMELT

FELADATOK

• Jogszabályi változások, valamint feladatváltozás esetén el kell végezni és elő kell
készíteni fenntartói jóváhagyásra az intézményi alapító okiratok, nevelési, pedagógiai és a
minőségiányítási program, szervezeti és működési szabályzat, házirend módosítását.
Határidő:
folyamatos
• Felül kell vizsgálni az önkormányzati minőségirányítási programot. Ki kell dolgozni az
intézményvezetők teljesítményértékelési rendszerét. El kell készíteni az intézmények
szakmai és törvényességi ellenőrzésének 2010-2014. időszakra vonatkozó ütemezését.
Határidő:
2010. március 31.
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• Évente el kell készíteni az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának
értékelését a jogszabályi előírás szerint.
Határidő:
minden év szeptember 30.
• Az intézményi évenkénti önértékelésben ki kell térni az esélyegyenlőségi intézkedési
tervben megfogalmazott feladatok megvalósulására.
Határidő:
minden év június 30.
• Az intézmények működésének, kihasználtságának és szervezeti struktúrájának
vizsgálata, a további működés kereteienek meghatározása minden évben.
Határidő:
folyamatos
• Az óvodai nevelés, az általános iskolai és a középiskolai oktatás területén folytatni kell
az eddig kialakult feladatfinanszírozási rendszert, amelynek során minden tanévre meg
kell határozni az indítható csoportok, illetve osztályok számát.
Határidő:
az adott tanévet megelőző június 1.
• Figyelemmel kell kísérni a jogszabályok által előírt nyilvánosságra hozatali
kötelezettség teljesülését az intézmény, illetve a fenntaró honlapján. (Intézményi
alapdokumentumok, minőségirányítási program értékelése, szakmai, törvényességi
ellenőrzés, intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos véleményezés stb.)
Határidő:
folyamatos
• Valamennyi óvodai nevelés igénybevételére irányuló szülői igény teljesítését
biztosítani kell.
Határidő:
2010. augusztus 31.
• Önkormányzatunk biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szegregált
és integrált ellátását az intézmények alapító okiratában foglaltaknak megfelelően. A
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában részt vevő intézményekben a
szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét felül kell vizsgálni.
Határidő:
2010. június 30.
• A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók számára a képességkibontakoztató és integrációs felkészítés (IPR), illetve óvodai fejlesztő programok
lehetőségét minél több intézményben meg kell teremteni.
Határidő:
folyamatos
• A nevelési - oktatási ágazaton belül legyen elsődleges a közoktatásban dolgozók
szemléletének megváltozása, a pedagógusok módszertani kultúrájának megerősítése.
Határidő:
folyamatos
• Biztosítani kívánjuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek - amennyiben ezt
állapotuk lehetővé teszi - kortársaikkal közösen vegyenek részt az óvodai nevelés
folyamatában.
Határidő:
folyamatos
• Érvényt kell szerezni a közoktatási törvény azon előírásának, amelynek értelmében az
óvodáknak már 3 éves kortól kötelező felvenni a halmozottan hátrányos helyzetű családok
gyermekeit.
Határidő:
minden évben az óvodai felvételi jelentkezés időpontja
•

Biztosítjuk az iskolai szünidők idején az óvodások és iskolások felügyeletét.
Határidő:
folyamatos
•
Törekedni kell az óvoda-iskola átmenet tartalmi megújítására, a
zökkenésmentes iskolakezdés elősegítésére. Meg kell vizsgálni a tanköteles korba lépő
gyermekek iskolaéretlenségének, illetve óvodában maradásának okait.
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Határidő:

minden év június 1.

•
A kompetencia alapú óvodai programcsomag megismertetésével és
bevezetésével segíteni kívánjuk az óvoda-iskola átmenetet, az inkluzív pedagógia
elterjesztését és a játék jelentőségének érvényesítését.
Határidő:
folyamatos
•
Az intézmények a pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervek
összeállításakor legyenek tekintettel az esélyegyenlőséggel összefüggő, a hátrányos
helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók eredményesebb nevelésétoktatását elősegítő programokra.
Határidő:
folyamatos
•
A nevelési-oktatási intézmények vezetői, a pedagógiai szakszolgálattal
együttműködve törekedjenek arra, hogy az integráltan nevelt gyermekek, tanulók a
szükséges szakszolgálatot időben igénybe vehessék.
Határidő:
folyamatos
• Minden jelentkező tanuló számára biztosítani kell az emelt szintű érettségire történő
felkészítést, szükség esetén városi szintű koordinációval.
Határidő:
tanévente folyamatosan
• Az önkormányzat továbbra is biztosítja az intézmények számára a közoktatási törvény
által kötelezően előírt 100%-os órakeretet. Ezt meghaladó többletóraszám vállalására ettől eltérő közgyűlési döntés meghozataláig - nincs mód.
Határidő:
minden év szeptember 1.
• A középiskolai tanulólétszám megtartása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a
kollégiumok komfortfokozatának javítására. Ehhez meg kell keresni külső források
bevonásának lehetőségét.
Határidő:
folyamatos
• A fejlesztések során élvezzen prioritást a kompetencia alapú oktatás megszervezése,
az idegen nyelv, az informatika, a művészeti nevelés-oktatás, valamint az egészséges
életmódra nevelés.
Határidő:
folyamatos
• Az alanyi jogon járó óvodai és általános iskolai idegen nyelvi programok bevezetésével
kapcsolatos feladatok az önkormányzat által meghatározottak szerint kerüljenek
ütemezésre:
Határidő:
folyamatos
• Meg kell újítani az idegen nyelvoktatás módszertanát. Az idegen nyelv használata,
alkalmazni tudása szempontjából hatékony és eredményes módszerek alkalmazását kell
elterjeszteni.
Határidő:
folyamatos
• Az
intézmények
működéséhez
elengedhetetlenül
szükséges
helyiségek
kialakításához, az intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez a források biztosítása
érdekében ki kell használni a pályázati lehetőségeket, a szükséges önerőt önkormányzati
forrásból biztosítani kell.
Határidő:
folyamatos
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Mellékletek
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet

A szakképzés létszámadatai
Oktatott szakmák szakmacsoportonként
Egy főre jutó önkormányzati támogatás alakulása az óvodákban
Egy főre jutó önkormányzati támogatás alakulása az általános
iskolákban
Egy főre jutó önkormányzati támogatás alakulása a középiskolákban
A „Szemünk fénye” Program adatai
A „Testünk melege” Program adatai
Az önkormányzati nevelési-oktatási intézmények szükséges beruházási,
felújítási munkái az intézmények jelzése alapján
Az óvodák statisztikai adatai (sni, hh, hhh…)
Az általános iskolák statisztikai adatai (sni, hh, hhh…)
A középiskolák statisztikai adatai (sni, hh, hhh…)
Tankönyvtámogatásban részesülő tanulók száma és aránya
intézményenként
Étkezési támogatásban részesülő gyermekek/tanulók száma és aránya
intézményenként

Ábrák jegyzéke
1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra
11. ábra
12. ábra
13. ábra
14. ábra
15. ábra
16. ábra
17. ábra
18. ábra
19. ábra
20. ábra
21. ábra
22. ábra
23. ábra
24. ábra

Az iskoláskorú népesség számának változása Magyarországon
Gyermek- és tanulólétszámok Vas megyében
Születések száma és az 1., 8., 9. évfolyamos tanulók száma
Szombathelyen
A gyermek- és tanulólétszám alakulása az önkormányzati
intézményekben
Gyermeklétszám és várható alakulása az önkormányzati óvodákban
Önkormányzati óvodákban működő csoportok száma és várható
alakulása
Önkormányzati óvodák gyermeklétszámának alakulása óvodánként
Önkormányzati óvodák csoportszámának alakulása óvodánként
Önkormányzati általános iskolák tanulólétszáma és várható alakulása
Önkormányzati általános iskolák osztályainak száma és várható
alakulása
Az önkormányzati általános iskolák tanulólétszáma iskolánként
Az önkormányzati általános iskolák osztályainak száma iskolánként
A tanulólétszám és várható alakulása középfokon
Az osztályok száma és várható alakulása középfokon
Kollégiumi tanulólétszám és várható alakulása
A középiskolák tanulólétszáma iskolánként
A középiskolai osztályok számának alakulása iskolánként
Kollégiumi tanulólétszám alakulása kollégiumonként
Önkormányzati óvodákban foglalkoztatottak létszáma
Pedagóguslétszám az önkormányzati óvodákban
Az önkormányzati általános iskolákban foglalkoztatottak száma
Pedagóguslétszám az általános iskolákban
Középiskolákban foglalkoztatottak száma (kollégiumokkal együtt)
Pedagóguslétszám a középiskolákban (kollégiumokkal együtt)

