
Dľ. Kocsůs Mńté úrnak
polgámlester

Budap esŕ Főváľo s YĺtI. KeľÍilet Jĺízs efvĺĺľo sÍ önkoľm ányzat

1082 Budapest
Baľoss u. 63-67.

L

= 
l. Ikt.sz': 95 ,I .ozĺłłlz

Táľgy: Közoktatási intézměny átszerllezése. vélemény t
lÚr,:łuĺ v árrxi .,.'*.ili]]iľľĺíl 

ł',"-li1rnlcsteľi 
llĺv ala|a,$L,

Tisztelt Potgáľmesteľ ťiľ!

Kozoltatasi inténněny átszervezése tÁľgybw, 09.|97ĺ10ĺ207f
köszönettel megkapta:ĺr. AmellékIetkéntmegkĺildött szakértői véIemenyt tudomĺłsulvotttik'

A szakértői vélemény tĆibb helyen feltételes módban fogalmaz, amely nem jeleĺrti a lehetőségek
megteremtesét is, u#, javasoljuk' az összevłrnás teľemtette lehetőségeket jól, a gyerekek
szempontjábólhatékonyan hasznáIját Így a gyermekek részére nyújtandó szolgáltatásokat' ellátást
javítsák' Ezúton szeľetnénk tajékoztatri' hogy az átszeľvezéssel kapcsolatban az országos Roma
onkormán5zathoz (oRÓ) is érkezett több szulői megkeľeses, amely számunlrra azt je|zi, hogy a
szüIői tájékoztatáson javítani szikséges.

A szakéľtői véleméĺry nem tér ki a Práteľ utcai iĺrtéa.nényből éľkezö ryeľĺnekek befogadasrínak
módjáľa, ezéľt javasoljtłlś' hosy készĺiljön külön teľv a gyemlekek befogadĺłsĺĺra és konfliktus
mentes beilleszkedéséľe vonatkozóan. Hasonlóan fontos kéľđésnek tatjtlk az osztźiyszeľvezés
módját is, ďlol lrBlön osztály fenntartása @ľáts.ľ utcai iĺtézľnénybĺíl éľkező osztályok erybeĺr
tartasa) szintén konflilctusokat erďményezhet" ezéľt javasoljuk annak vizsgálatát is, hory a két
iskola tanulóit milyen móđon lehet köztis osztályokba szeľvezni. Itt javasoljut hoey legalább
felmeĺró ľendszerbeĺr, vegy€sffir töľteĺrjen az osztályszervezés.

Kérem javaslataink szívęs fi gyelembe vétęlét.

További eredméĺryekben gazdag munkát kívánvą iidvözlettel:

Budapest, 2012. ápn|ls 27 .
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Dľ. Kocsis Máté Polgármester Úr, b=-*,(

Képvise|ő Testület!
&fi -,ĄąF !Ęw

|vánítás: Hamikus Ferencné á|ta| elkészített szakértői

véleményrő|.

Ame|ynek tárgya: Práter Általános |skola 2012július 31-éveljogutódda| történő

(Németh Lász|ó Á|ta!ános łsko|a) megszüntetéséről készü|t.

Nagyon kĺiszönjük Polgármester úr megtiszte|ő figyelmét, hogy levé|ben ls tájékoztatott eme

sajná|atos eseménnyel kapcsq|atban, miszerint isko|ánkat bezáré[,kęnľ.ęrertł[nęk".,Qn'ńłÍ.Jíśľlĺi"aĺâĐtw
tőlÜnk, hogy ezzel kapcso|atban véIeményt nyilvánítsunk.

Előzetes megjegyzések:

K..rpr'lrti lkĺrtti

. Bevezetés és tárgya|ási szakaszban, ĺisszegzésben tĺibbségében nem saját véleménye,

hanem a 8, Kerületĺ önkormányzat által készített 2012.03.0í..-i eĺőterjesztés részletej

olvashatóak. Holott megbízatása arról szólt, hogy saját véleményt készítsen. Saját

észrevételei alapján.
- Vé|emény kiaIakÍtásához.dokumentumokat haszná|t PL: 201.2.02.28. Práter Á|ta!ános

lskola jegyzőkönyve. Arni tartalma.ĺisszetéteĺe a|apján nem ily céĺbó! készült, nem

tartalmaz o|yan adatokat, amikből egy ĺntéemény jó| műkodését-környezetét, esetleg
pedagógiai munkát /vé|eményt-érzéseket/ te|jes kĺirűen értéke|ni lehetne. Ami vÍszont

hasznos |ett volna számára: az a 4.5 mi||ió forintos tanulmány, amĺt a PR0FITAN BT.

készített.

tsľ&v; ľlšÜf,ĺTłŁN Jĺdđt*Eĺłttfl*đ Er; saghÉľtűĺ *ľyeg$*eh jůr{h*ffita

Ez a tanu|mány rész|etesen fogla|kozit az intézményekkel, de ebből nem em|ít

semmit!
- TÔbb mondatában a szándék nyi|atkozatot konkrét e|dĺintĺitt tényként kezeli. Ami sérti

jogaĺnkat.

3. oldal ,AZ önkormányzat fejlesztési tervében megktl|önbözt€tett fĺgye|met fordít

intézményeinek racioná|is rnűkodésére,,: Ez cáfolható egy felmérésse|,

környezettanu|mánnyal, a kerü|eti iskolákban ki mit is kapott. Vagy ha dokumentumok

keÍlenet akkor az önkormányzat o|da|án minden adat megtalá|ható.
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. Isko|ánkban a mĹĺszaki, technikai színvonal minimális, annyi, amivel egy intézmény dolgozni

és |étezni tud.//Ezt bizonyítja a 4. o|dal e|ső fele.//Holott a fej|esztések a gyerekek

fejlődéséhez igen magas arányban hozzá járult volna.

- Ugyanez elmondható a technikai és műszaki eszkozĺikre isl

Tanáraink e|ismerő eredményeĺ nem ä felszereléseknek, hanem az önzetlen

gye rmeksze retetüknek, és e I kĺitelezett m u n káj u kna k k<isztin hető.

4. olda| Kihasználtság! A jelen|eg nem haszná|t terÜ|etek /termek/ fo|yamatosan bérbe

vannak adva.

Külĺinbĺiző tanfo|yamok /|nformatika és Grafikus, tornaterem több kĺizĺisségnek is/ részĺĺre

kiadták.

Termek haszná|ata: Minden terem hasznos volna, ha a felszere|ések- belső-külső fejlesztések

végrehajtásra kerü|tek volna az iskolánkban, amik be is voltak évekig tervezve.

/|ásd: önkormányzat oldalán adatok/
Pl: 2003 Corvin- SzĘony projekt, 2009-].0 terv Zene iskola átköltöztetése. /|tt megiegyeznénkl

Nap utca 33. Több he|yen az ĺskola a|á van dúco|va/

Utóbbi dokumentu m megtalál ható:

http://www.iozsefvaros.hu/tu dokumentumok/34S 20080430 a iozsefuarosi onkorrnanyza

t fenntartasaban.pdf

4/3. bekezdés: ,,Törekvéstik,,akkor lesz teljes, ha a kĺirzethatárokat reá|isan jó irányba átírják.

Ami a |akosságnak is megfele|ő volna.

Továbbá a hétköznapi kerületi |akosok vé|eményét feljebb eme|ik a rang|étrán és nem

másod|agos, vegy harmadłagos dologként kezelik. Az emberi kapcso|atokat újjá építeni nem

lehet!

4/4. bekezdés:,,A gyermekek-tanu|ók érdekeit hivatottak e|őtérbe he|yezni,,

Arra kériük önĺiket hogy tegyék akkor ezt, és ne más érdek álljon előtérben ez alatt, értjük

anyagi, po|itikai vagy más speku|ációkat, amik érezhetők.

Jól látják azt, hogy a hátrányos he|yzetű tanu|ók esetében a kisebb eredményhez is

magasabb, tĺibb.befektetés kell. Ezt segítielő ez az épüľeą ez a tanári kar, ez a k<izösség.

Számukra nem megoĺdás egy telj éptilet, fejlődésük csak nagy térben kis kĺjzĺisségben o|dható

meg.

És már e| is jutottunk az 5. oldalhoz. Esé|yegyenlőségl

Azza| nem adatik meg ezeknek a gyerekeknet ha a teret és kĺirnyezetet elveszítik. Esé|y arra,

hogy a társada|om kifogásta|an ta$a legyen, nem a bezsúfoltság és a spóro|ás a megoldás.



5. oldal: Az intézkedés érdękében készÜlt dokumentácĺók.

A Hívogató című kiadványban még működő iskolaként vo|t feltüntetve a Práter. Kerület

lakosainak fétre vezetése, ha most elsős szü|ők volnánk mit is gondolhatnánk??:

,,Práterbe szeretném járatni a gyerekemet, beíratom, majd szeptemberben jön a

zsákbamacska, jé, már Németh ĺsko|ás a gyerekem' nem is oda akartam, hogy menjen

iskoĺába, nem azt vá|asztottam! Hatalmas felháborodással vinném e|, reklamá|nék is a

fé|revezetésért! !!,,

6. o|dal 1 sor.,,Érdeksérelem nélkü| kívánják megoldani.,,

Tudomásunk szerint a kérdésekre konkrét vá|aszokat nem kaptak az Íntézményben do|gozók.

ltt megjegyeznénk, hogy mĺ sem!

Tová bbi sérel mek fe|sorolása :

- Gyermekeink és mi magunk sére|me az újság cikkek! Az e|járásuk teljesen

elfogadhatat|an velünk szemben. Ú;ságból tudtuk meg, mĺt szándékoznak tenni, mi

történik az iskolával, a gyerekeinkkelll

SzÜlők ,.;1.65oporłá$uknok odtok hoľrgot egyrészt omiott. hogy o PR/iTER u. isko|a bezđrrfuđrłí| nem o

hivotoľtól, honem az rijsĺígokbó| értesiilfek. mrásrészt o kerü|eti rijsrígokban oronos mĺjdon. de

té|revezetően, hqmison .VE6E o Prłíternek" cíľnme| rłagy torľoloĺnľna| ľnęjelent cikkek ľniatt. melyeket

meg is mutottak. Kifejtették. hogy ez mőr mosf srifyos éľťeksérclmet okoz oz isko|rímk a Ą|qes
ĺíllopotot sugollru, bizonyta|onok o gyerekek. q szÜ!ők elkeseredEtľek, és ki okarnĺ beíľrltni elsöbe q

gyerľnekét e'gy nąszűnesra íté]t isko|ĺíba? &ántha Péterné pontotlannok minôsítette oz újsĺígokban

ľnegjelent inforĺnríciót' hiszen téľry, hogy a 2ot2.03.01.i képvisa|őtestÜ|eti ülésen szlíndéknyi|atkozotro
vokso|tck a képüselők, és mii.3t..Ę ke|| oz ĺjnkorľĺuínyzotnok o soko|dalů qyezteté,seket |efo|ytotnio..p|.

ennek keretében .ípr' faýomđn. ho||gotjđk mgg o szülői fĺíľumokot- o tényeket feltđľnio, aľne|yek

ismenetében születhet csok megolapozott dontés. Kifejtette. oz Önkormĺínyzď đho| kiodotľ infót
érthetľék Íé|re az újĺígírĺík' Szülők süľgősséggel és nyomatékkg| kél.ľék oz o|po|gĺírmester osszorý,
hogy hclodákfg|onu| jutosson e| e4y fetszófitast.gz.ö.sszeĺć'rĺnteff lijsđgnak és minden ezze| Íogla|koző

fóruľnnok' ameýben heľyreĘozítĺíst kér mindenki szrímđra jĺí| erthetően és ěrzékelhetően. Erre ígéretet
kętok'

Hola helyesbítés????

- Lelki zsaro|ás: lmádott tanáľaink akkor meradhatnäk munkaviszonyban, ha

Eyermekeinket át visszük, o|yan épriletbe, ami nekünk nem fe|el rneg. Nekünk a

gyerekek érdekeit ke|| nézni! Ezze| nagy terhet róttak vá||unkra, hisz a tanárok á||ása a

mi döntésrinktő| függl

Gyerekek szabadságérzetét és mozgásterét korlátozzák szándékukka|, és a jogot arra, hogy

szabadon vá|asszunk isko|át!

ttt isméte|ten, egy környezettanu|rnány elkészítetése szükséges! Nyomatékosan kérjtjt a
ta n u I rnány h iá nyosságának e| bírá lását, és a n na k pót|ását.

Mive| a szándék nyilatkozatban e|hangzik, hogy ugyan azt a szintet biztosÍtja a Németh Lász|ó

Á|talános isko|a, mint amit a Práter épĹi|etben megkaptak a gyerekek.
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értjÍik a napsütötte tágas tantermeket, tágas folyosót és virágos füvesEz alatt
hintát'

udvart, és

Ezen különbségeket és hibákat a mellékelt dvd temezen tekinthetik meg! /tekintsék is megl/

A |emez tartä|řnát fełtét|enül meg ke|l nézniükl A képek egy ugyanazon napszakban, órákban,

ugyanolyan időjárási viszonyok között készÜltek młnd a két épti|etben.

Környezettanu|mány több hiányosságot is kimutatna| Ez a|att értjtik azt, hogy a gyermekek

férőhe|yigényét az órák közti szünetekben, ünnepségek Vegy egy iskolai összejiivete|ek

a|kalmáva| nem |ehet bĺztosítani, nincs elég tér hozzá.

Kimutatható; hogy az épület alka|mas |ehet 560 diák tanítására, de kozĺĺs progľamok

szervezésére, a tornaterem. az udvar és a folyosó is te|jesen a|kalmatlan.

Alátámasztja ezt, az önkormánpat statisztikája, ha annyĺra papírokbó| akarunk do|gozni.

De mi szülők elmentĹinŁ megnéztÜk és vé]eménytinket részletesen ki is fejtjük a dvd |emezen

található képekben és a véleményezés me||é csatolt összegzésben.

7. otda| Összegzés: A szakértői vé|eményben nem ta|álható, hogy szakmailag e|emezné az

egyesítést. Saját vé|eménye nem foga|mazódik meg seho|. Hogy is szerepe|hetne bármi az

érintett gyermekek és szti|ők meg|átásából, pedagógusok véleményezése szakmai|ag, ha

azokat kĺ sem kérte?, meg sem ha|lgattat lsmételten tartalmi|ag nem e témával kapcsolatos

dokumentu mok voltak fe lhasználva !

Séreĺmezzük ebben a szövegrészben, hogy papírok tartalmaibol Ítélkezik a szakértő, hogy mi
jó bő 200 Práteres gyermeknekl És persze szüleiknekt A Németh lsko|a tanu|óit is megi||ető

köte|ező he|y sem lesz biatosítva. Németh Lász|ó iskola gyermekei és szrilei, mit szólnak ehhez

az intézkedéshez?

lde vonatkozó szabályok: Építésügyĺ Ágazati Szabály MsZ-04 2o3ĺL.8L Az MSZ-04 2o3ĺL.73
he|yett G 02, t9ll976 (V|.12.) MT számú rendelet 5.12.$ tartalmazza.

1 łőĺ 1.5 néryzetméter, tehát 34 négyzetméteres tanterern az egészséges léskör

megtartásáva| maximum 1.3.15 gyerek he|yezhető e|.

7. o|dal3. bekezdés: Logopédia.

Fejĺesztő és |ogopédiai foglalkozás nálunk is van, tehát ezze| sem ad új dolgot a Németh

iskola.

A gyerekek tdbbségénél a kri|ön elhelyezés nem szükséges. Több példa is mutatja, hogy

diszlexĺa gyanús vagy tanu|ási nehézségekke| ktiszkodő gyermek a többi között sokkal

ha marabb és kĺinľryebben fej lődik.

Erre pé|da a mi iskolánk. Vélemény kérhető a kerületi hivatali szervtől.

8. otda| |tt is tátható hogy nem saját véIeménye van leírva, hanem az önkormányzat szavaÍt

haszná|ta fet egy teljes bekezdésben. Ame||yel nem értÜnk egyet, mert csak szándékában á|l

megszüntetniaz ĺskolát jogutódda|, a hĺi|gy ped'g isméte|ten kész tényként írja le!
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darancia nincsl Csak Ęéretek és tervezetek!

Szülők ľészben megértik az önkormányzat szándékát.

Fenntartásaink vannak az egész üggyel kapcsolatban.

Az a|ábbihiányosságok póttására |enne sztikség ahhoą hogy mi átmenjünk:

]', |skola környékén lárnpával el|átott zebra, mivel nem e|ég a járda szélessége és forgalmas

útszakasz kereszteződésében helyezkedik eł. Ezen felĹł| hosszabb szakaszon kell kor|át, mert e
je|enlegi jelentéktelen! ! !

2, Udvar és játszóudvar: Mive| kĺize| 500 gyerekrőt van szĄ ami je|enleg van az csak fe|ének

elég mozgástért biutosĺt. KérjÜk játszó és szabadidő e|tö|tésére megfele|ő,terÜletű zöldudvar /
vĺrágoskert is/ létesítését! l l

Kérjük az előzőekben említett, 4. o|dalon levő szabályzatban e|őíľtak a|apján a tornaterem

stb. fejlesztését!I!

3, Kérjrik mérlege|ni továbbá a Németh és Práter ĺskola tantestületének és vezetőségének
koros tegiainak a korengedményes nyugdíjazását. Mivel a tanu|mány 25% létszám leépítést ír.

Ne munkané|kii|iek számát ntive|jét ha Van |ehetőség és ven a korengedményes
nyugdíjazásra.

Vé|eményünk szerint a Práter isko|a sokkal alka|masabb arra, hogy befogadjon ennyi diákot!
Jojjenek ők' Vagy jöjjĺin a Zene ĺsko|a! Vagy bárkil Csak miitt maradjuk ebben az épületbenl!

Üdvĺizlette|, és a köztis jĺivőbeni munka reményébe.

.lJ nľ/" ý T r
rvówĺ^-.ĺą^d-(|-/ G&ćzaúénőné

SZMK.e|nök

Tisztelettel:
ll. \ rl\ ľ\ n'
ł.euqbü*u.i Kon+ ľÜJ- 0-\N,Ô -
Kĺivesdĺné Csá nyi Ju lia nh a\

SZMK-e| nĺjk helyettese

Kelt: Budapest, 20L2.05.09.
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Me|lék|et a sfakéľtó vé|eményezése me|lé.

VÉtEMÉruy

rÁRev: ru É ľrĺ ľĺľl tłszló Ál.rłuu os ls Ko l.A lÁĺoołrÁsÁnol

20t?..O4.76. du. 17lra

A Pľáter iskola tanári karának és szÜlői munkakłiziisségének jó néhány tagja látogatást tett a

Németh Álta|ános lskolába n'

1 3-ai telefo nbeszé|getés előzte meg/3-a n voľtu nk je|e n/:

Szerettünk volna mindannyian átmenni, de Schrancz Sándorné igazgatónő visszautasĺtott

minket,

,,ldő kel| az előkészĹilethez.,,

,,Ennyiembert egyszeľre nem tud fogadni i|y hirte|en.,,

/Ho|ott ő hÍvott meg mindenkit az iinkormányzat á|tal osszehívott sziil6i értekezleten 12-én.

Szeretettel vár mindnyájunkat 16.án és 17.én./

,,Ta|álkozzon az iskola egy többszöľi egyeztetést és szervezést követően az oreły kertben

vagy máshot.', itt ľákérdezett Kövesdiné Csányĺ Juľianna, hogy esetleg a mi iskolánk

tornatermében?

Esetleg ott is lehet| - válaszo|ta

Kérdezem én és mimindannyian!

Ha meghívott, rniért utas.lit e!? Miért ke|| o|y nagy feneket keríteni annat hogy ennyi gyerek

egy állÍtólagos nagv befogadóképességgel rende|kező intézményben találkozhasson? Hisz

egy rdgtiinzöľt focimeccs, vegyes csapatokkal vagy egy váltóverseny lebonyolításhoz nem

kell nagy szervezés, csak egy megfele|ő helyiség, i|letve tágas tér|

Részben eľfogadjuk indokáĹ részben pedĘ nem!

Nem az orczy parkot akarjuk megismerni, hanem a Németh iskola tanutóit és taąárait|

Magát az egészet!

Egy szó, mint száz; elmentünk és megdĺibbenve tapesztaltuk milyen kÚliinbségeket |ehet

felfedeznia két intézmény kozött.

Bár kedves fogadtatásban vo|t résziink az épület mégis nyomasztóan hatott ľánk,

!-,'
!.r.i
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Körbevezetés soľán 2 dolog ragadta meg gyermekeink tetszést:

1., A nyelvi |abor, ami ná|unk a fe|újÍtás a|att megsérült és így haszná|hatat|anná vált.

f, A modeľnebb számítógépet de nem modernebb programokkal. Ami az ECDL

vizsgaközpont kihelyezésének kĺiszonhető.

Több termet és szakkört mutattak be neküink, igaz a termek nagysága nem volt akkora, hogy

minden esetben beférjünk' |tt megjegyeznénk, nem a |átoBatók létszáma volt oły magas.

Szakkörök és termek: rij dolgokat nem |áttunk. egyet kĺvéve: nekik több játékuk vo|t, mint

nekünk.

Az isko|a falai: e|ső szembetiinő do|og már az utcán, az ab|akok piszkossága fogott rneg

benntinket' ezt köVette a portáná| levő gyönyorťi szobor fe|ettifekete porcsík.

Kónyvtár: Régi stelázsira emlékeztető nosztalgikus polcai vo|tak a legmeglepőbbekI

Mi könyvtárunk wönyörr1 és modern, barátságos, tagas helyiség, olvasó szobáva|

rendelkezik.

tgaz most sok po|c Üresen tátong, ef ä nagy szervezkedés e|ősze|e' Mĺvel meg tudtut hogy a

Németh |skola könyvtára 11 ezer konyv, e|helyezésére alkalmas, mienk 16 ezren felÜ|i és a

kettőből készĺtenek egyet.

Termek és foĺyosók: Jóknak mondhatóat de nem köze| 500 gyermek

rnozgásterére,/gondo|junk be|e,,szűkebb fotyosót kicsongetnet majd mindenki megy

va|ame|y ĺrányba, hogy kovetkező órára odaérien, kipako|jon, igyon, pisłljen/ egy olyan

épü|etben aho|, óránkénti vándor|ási módszerrel zaj|ik a tanítás. Mivel ha mi is ott leszünk 26

osztá|y lesz, vagyis annyi osztá|yterem ke|l+ testnevelés+fej|esztések+kĹłlönbiiző szakkörök.

Engedjék meg itt egygondo|at eĄéig elkalandozzunk!

Képzeljenek e| egy vi|lamost. amiben 20 Ĺilőheý van és 60 főnek ál|óhely, majd oda van írva

hogY,,kel|emes utat,,. Lehet hogy elférnek, sőt biztosan! De hogy nem kellemes útjuk |esa,

az is biztos. Há|át fognak adni az égnek, hogy kimehetnek be|őle!

Termek nagysága: nem 50 négyzetmétereset mint a Práterben' A folyosó szélessége csak

2/3-a a miénknek. Ráadásul sokkalsötétebbek.

Termeikben a jó közérzet és kényelem érdekében, maximum 15 főnéltobb nem lehetséges'



Csodá|tuk kupáikat és gyönyörködtĺink bennük. Mégĺs a kikért önkormányzati dokumentum
azt mutatje, hogy a tanulmányi átlaguk sem a|sóban sem pedig fetsőben, pár századná| nem
nagyobb.

E|hangzott hogytöbb helyľől is támogatják az iskolát. Ez fantasztikus!! |rĘyek voltunk, be
kell, valljuk!

De váľtuk, hogy akkor hol van e|rejtve az a sok e|mondott támogatás, amit kapnat mert mi
nem vettük észre az épii|eten maximum a felszere|éseken. Pl: nye|vi |abor, informatika,
játékok, talán a főzőkonyha???

Tornaterem; Hát szerintünk a képek magukért beszé|nek, főként, a faÍak vako|atait, ha
kina8Yítiák' Kistornaterem folyosó bal otdalán található, a teľem be|ső pucoľásért,
újravakolásért konyiirög. De mindegyikre érvényes. Pincében lévő, nem egészen téglalap és
be|magasságai, mai szabványoknak biztosan nem fetel meg. NekÜnk, amit lebontottak is
kü|önbĺi| nézett kĺ.

Kamerák: amikoľ egy kamera rendszeľ egy intézményben felszerelésre kerłit, az magáért
beszé|. Nem |ehet gazdasági rész|egre rámondani. Mert akkor csak azon a tertileten volna.

Tobben feszéjezve érezték magunkat amikor a monĺtort meglátták'

tbéd|őhöz értůink' amin nincs ab|akl Sotét vo|t é5 fö|öttébb nyomasztó! Sehol sincs egy
napsugár' Majd a csúcspont az ebédlő fala, ahot is valarne|y módon fe|kenődĺiťt valami reá.

ttt egy harmadikos kÍsfiú megkéľdezte:,,me|yÍk lesz a mitermÍink?',

,,Majd meglátod szeptemberben, amikor iskolába jöttok.'. kapta vátasznak'

Udvar: Ab|akokból láttuk csak, ezért vé|eményt igazából nem mondhatunk az udvarokró|.
/Abból is csak az emeteti tetőudvart./El ke|t mondjuk, a miénk virágos, ŕalára biiszkék
vagyunk mert gyermekeink játékaikat 

' tanárok és szülők munkájukat és szívünket adtuk
érte||

Befejező gondo|atunk és érzelmeinket fejeznénk még ki:

,,Ez az isko|a jobb, mint a miénk és nem kell hozzá áta|akítás és pénz?f,,

,,A miénk, ha csúnya is kÍvü|rő|, de anná|jobb, szebb és vi|ágosabb, tágasabb és
barátságosabb!,,

,, soHA ruu íľÉmrZZ A KÜLSŐ lnÁruľ, AM|T lłľsz, tVlERT A BELsŐ A LÉNYEG És
AZ EMBERBEN ls csAK Az, A7. ÉnrÉr, AM| BELÜL VAN!"



Köszonjrik, hogY megismerhettük az isko|át.

Ami csak erősítette bennünk a pRÁrER ÁlľłI-łruos |sKoLA iránti szeretetÜnket,

és tiszteletünket!

TÍszteletteI

,,|ĺ. ,ł ą f

flőCđp.ł$^b-l-
"Gócza Je"nőné

SZMK
eInöke

$ä.*a".c ü[* ["u c-i,ĺ't,c-
Kovesdiné Csányi J u|ianha

SZMK
elnok helyettese

Kelt: Budapest 2012.04.18.
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Yéleménv

A Pľáteľ lĺ.ltalános Iskola jogutóddal tłirténő bezálräsával / N. L, A.I.ĺ . ,ł
kapcsolatos szakéľtői véleménvľől és a kéovisdn6ľfÜIffiél'ľffiŁľětr}ä{tr*cstctiHtvatalff-,

kir-ę=.=ĺ.

Ł

IdŐpont:
Helyszín:
Résztvęvők:

fan. ryäjusf.
Pľáteľ Altalános Iskola. taÍLtln

a Pľáteľ Altalános Iskola
delenléti ív mellékęlve/

A srakértóí vélemény elolvasása után sajnĺálatta| áLIapítotruk ffi€g, hogy a
p.Á.ĺ. alkďmazottainak véleményét neľn kérték ki.

A vélemény megíľlásálhoz kizělrőlag dokumentumokľa támaszkodott a
szakéľtő. Álusľoglalását intézrnénytink és a dolgozók megkeresésével és azok
megkéľdezésévęl nem bővítętte és nęm tźlmasztotta aIá.
Ellenérvęk megismeľése nélkiil hoila meg véleményét.

A reális kép érdekében hatástanulmányt kellet volna végemli, amely
tarta|maz-za tĺibbek között a taľgyi és személyi feltételeket
A'.ij kömyezetbe vďó keľĹilésnek a tanulóIĺa és a csďádokľa gyakorolt hatását.

A HHH tanulók nevelése-o}<ĺatása kis osztálylétszám rnellett hatékony'
Az összevonással megváltoznak a ťeltételek', magasabb osztály Létszźmná| a
pľoblémák ís hatványozódnat ezéĺt PEDAGOGIAI szempontből az ĺisszevonás
indokolatlan, sőt káros.
Csöklĺęnti a HHH tanulók beilleszkedési esélyeit' fejlődési lehetőségeit, így
csoľbulnak a taľrulók azon jogu, amelyet a Körcktatási Esélyegyenĺőségi
Pľogľam íľ elő.

A szakéľtői vélemény nelĺ Ýarta]maz objektív szempontokat, amelyek
egyértelmiíen bizonyítanák, hogy N. L' Alt. Isk. alkalmasabb a befogadásra,
mint Pľáteľ Á. I.

1. Személyi feltételek
. minđkét intézľnényben azonos színvonalon biztosítottak

f.Tćĺrgyi feltételek:
. a tanteľmek megfelelőbb méretiÍek, világosabbak a Práter Által.ános

Iskolában
. a Német utcai iskola toľnatęnnei elavultak' felújít.ísra szorulnak; míg a

Práteľ Általanos Iskola koľszeľíĺ, minđęn labdajátéknak megfelelő, rij
tomacsarnokkal ľendelkezik

. a két iskola udvaľa össze sem hasonlítható sem nagyságban, sem
kinézetében; a kiiľnyezettudatosságľa való nevelés csak a Pľáteľ
zöldudvaľában valósul meg j elenleg

Vé|eménvĺink szerintazosszevonĺĺs után a Pľáteľ aľculata elfíĺnik.

Eľke'ct|?01? 
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Előteľiesztés

A Németh Lásztő Általaĺros Iskola Alapító okirataban megielölt kiemelten
fontos pedagógiai tevékenységek hatékony e|Ittźsához nehezęn lehet
megszervezri a több, kiscsopoľtos oktatłłshoz sziikséges helyiségek
megteľemtesét'

Az Előteqesztés szerint az intęzményĹink j elenĺegi szetv ęzęti foľmáj ában
koltöare át, ez a lehetőség szeľintiink nęm valósítható meg, mellékeljtik a
jelenlegi szeľvezeti stľukfuránkat. Ellentmond az Előterjesaés következő
megáilapitása is enneko mely szeľint az iskolák áúszeruezése lehetővé teszi az
intéanrényi létszám optimális kialakítását, mely gazdasĘosabb műkĺidtetést
eredményez.

Csökkenhet a vezető pótlékok összege és a pedagógus, valamint a nem
pedagógus álláshelyek száma. Váľhatóan a technikai álláshetyek szánlakb. 5.10
fővel _ ez is ellentmon đ az E|őterjesztésben olvasottaknak.

A rÁvĺop 3.3.2-08/t-2008.0002 számú támogatasi szerződés az uJ
szewezeti egység kialakításával semmilyen kĺiľtilmények kozĺitt nem teljesíthető
(helyzetel emz,és, ütemezés, iranyelvek).

A Kĺjzoktatłási Esélyegyenlőségi Progľamban előírt szegregáció
kisziíľését, valamint a táľsadďmi integľáció megvalós ításat hźńri.JÍatja az iskolak
összevonása.

Megvalósítható.e az új
tęstrrevelés?
A két iskola összevonása után
heti óľaszarfl |20 óľa lenne'
A Tomateľem kapacitísa 40
tornaszobában kell megtaľtani,
vezet,
A Pľáter Áhalános.Iskola toľnacsaĺnoka alkalmas párhuzamos órataľtásľa is, így
csak 40 óľa keľiilne a kísebb teľembe.

Budapest, 20t2. május 9.

ńł^,ua'ďďtfrĺJd't

Kiimevelési Töľvényben előíľt mindennapos

24 osztźilyal, heti 5 testneveléssel számolva, a

őtalhét, így 80 tesürevelés óľát a két kicsi
ami az oktatrís színvonalának csökkenéséhez

.ĺi.l B..u: ,,-*,-j

Kiizalkalm ac'otti Tanács elniike Közalk. Tanács tagsa



2. Intézľnén;.'i iľá nyítá s

2. !. Iľĺinyítĺisi ĺls szervez,és i stľllk'tlłľu
,\z igazgat (Sinapís-Veľnres 

.Klára) nrr-lnkáját k zvetlerrĹil az igazgatĺihelyettes (ĹłaľaynéKclvács Katalin) a tearrt-vezetok (CseszJainć i-laľ.sán.yi 'l.'Ĺilrde. Visztné Roďo I']diko, KincsesLaiosné) és az iskolatitkáľ (Gaľai Enik ) segítik., $'.

,,.:;'

I. ĺeam vgzeÍ
]MIP

osztály fórroki ltrurrlĺak z sség
Humáĺl lnunj<a[< zossés
Reál rn rr nlĺďĺozos.sĺíg

osztályozĺi- és pÓtvizsgák

]jl|ťlľa _ fę|sö

IPR, Tan]ĺollyv, Szabadic](

IeÍEEÍIllt

ĺ

ľalrácsadĺi, t)nncpélyeĺ<' A l

IgazgatÓhetye t

Sza|ĺÍ< ľ k - a|sÓ
Tanugyi dokLnne

I!. teĺn vezeĺĺÍ

AlsÓs - és rraplĺ zis ĺnullkal<(jzosse-ĺ:
Tálroľolĺ

Trilĺiľa. a|so

, SNI' ltevelési
Ós-, Í.clsĺĺs DoI(
l-e lsii,
ľtunok

,lt

I!I. tełnl' vezet
Cazdasági szeľvezet iľányĺtása

. Rendezvényetĺ
Szabadság-nyilvárr ĹaľĹás
KozhasznĹl nrLrnkatáľsak
EszkÖzirl< rry iIvzurtaľĹása
(leltaľozás' selej tezés)
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2. Batkiné $zalontaĺ Gvonowér ,ha,łqj^; &*,!,ĺ,*, C
Bodnár László l9o.I-.ĺl LLh- {)O ł

4. Boriné Szé|es Lídia bo{ ąl\ Q.L\ Vt<!-*
5. Borsodi Zsuzsa ľboĺXo cJ.] ż Lr,v,-l a"p-*-
3. Csesz|ainé Haľsánvi TĹinde Á,ĺll A,\x.a'(.ł( .]T- 

.

I. Csikós Tĺbor |.'..9] frĺ
8. |-äbriAgnes i-^1Ą"Ä N|-^,,o
9. Fischhof Zsuzsanna .ł1 L Á /ĺ, ̂ ťł 2 z,ĺ-Đl 

-Ł_'10. Ga||ó |stvánné Fiz. nÉ|kÜ|i szabadsáqon
11. Garai Enikő tĄcL{. Cj-LÁ
12. Garavné Kovács Kata|in Ě*ľ,Jćo.o|o .!áa@Ĺ:
13. Gu |csikné Schubert Erzsébet (m^l-"^vl 9,A^ u-.lĺ ť/'{.('=-j(
14- Harangi Lász|ó ,Ł'-^ , ,ŕ
.lr Horváthné Németh Edit í|J-áě1,"Vě'ď
16 Juhász lrén rňrĄ| ďJ*J
17. Kincses Laiosné 7Á

18. Kisné Gvenis Anikó uiÁ?.ć Ćk! Lą;L^;
19. Kissné Koncz Ildikó tĺlbbv,é-ll;,^. *(nh.'. /

20. Kocsis Kĺisztĺán Fiz né|kij|iszabadságon 2012. 0ô' 1Słg
21. Koszfui Káro|v Tb\*L< lkr,*-x ./)
22. Kovács Erno
?3. Lász|ó AttiIa / -,l,ű,L1*
24. Már Imréné

q
,lo,ni0Í

25. Márkovĺts Zo|tánné .l(.\ ^9.-.;-ta Y.0 ł:*. I

fo. Naqy Henriett #*->-=CĄ5=-
27. Németh Zsuzsanna ÝEsłn
28. Pá|finé Schőnviszkv Aqnes \-ŕ7
29. Pataki lvett SYES-e
30. RépásiAndrea \\. Í,

31- Sade A|exanderné Ô.Áž ĺô,h.,ł..rrĺ ,łnĺ.ł li-
32. Scho|z Tamás .9+Ić,4ěEn,4s
33. Sinapis-Vermes K|ára ář,l^ltil,- \hn,,^.L
34. Sípos Gáborné Ľ.^k Ĺ.',bĺ.p:rĺ^.ł)
35. Sörnveiné Vaida lrén
36. SpieoIné LókodiAndrea Śň{ĺ/ą|(r'ł-, b{3ttoďi |Ä'J,ęÁ' 'a7 Szoke Katalin trj ^u V,^rn-bĄ
38. Tompáné Fazekas Gabrie||a
39. Tith Lász|i
ĺ0' Tóth Lász|óné ąviŁ 'cpt*xl^-.-i
41. Tóth Rita Cľq- 14-t.Jí^/
42. Tóthné Pau|icsek Erzsébet T7 {ĺ_-r-.
43. TrubelGáborné Il*J'.Ł AJ!.--Ĺ
44. Vadászné Budai Eva 0, on t,0,! ,

45. Varsicsné Dľozdik lbolva Ü-a,.,ŕ\'cňuibio xďlu ł bĐĄą'
16. Viráq Sándorné rI.Jo ąÁ-J^-.".^-.)

Visztné Bodo |ĺdikó ł1J ĺŚ.^j .aczJ
18. Vitárius Judit -.J ->,-*
49. Vizi Katalin Í I. ^ | -- n ,

"|Ą l/tĺd_ćýř-\\^



Bu d ap.est Főváľos VIII. Józsefyáľosi onkorm ányzzt
Humánszolgáltatĺísi ÜgyosztáIy Intézményfelĺigyeleti

c Ísdś.
Tárgy: IskolaiDiakönkormźnyzatvéleménye

Đq *,ft# 
1,e.
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t\Y

A szakéltői vélemény kialakít"ísánĺíl kiťogásoljuk, hianyoljuk a helyśzínen
való személyes megielenést.
Nem tźlmaszlja alá, nem ađ v źiaszt több megfo galmazott állításľa. 3 . olda|
,, Folyamatosan vizsgálják a hátľányos és halmozottaqffiB{6ayg*.hę.'lynę$ul:irnlcsĺcri ,,*n*Á
svermekek aľánvńt,'. K''rllĺĺrĺĺ ll|.llĺl Vwgyermekekaľányźt'.
Eľľe nem tďálható aďatazíľásos anyagban.
Milyen az arány a két iskolában?
HH <+ HHH

Németh
Pľáteľ

,, A pľoblémák feltaľása ťolyamatos, a megoldásra tett intéz]<edések
rendszęľesek''.
,,A képviselőtestület elkĺitelezett a gyenĺrekek ęĺlátasłának fejlesztéséľe a tanítás-
nevelés hatékony megvalósítása érdekébęn''
A Pľáteľben kialakítottunk gyeľekbaľát,- kiállító,- fejlesztő teľmeket, melyek a
fęntieket szolgálják'
Ez alźńámasztja az lntéartény fennm aradastt.
4-5. oldal
,, folyamatosan át kelltekíntení a közoktatási intézményeket a tanulók jobb
ellátása éľdekében
,, .... A racionaljztiások nnindęnkor a gyeľmekek.tanulók érdekeit hívatottak
előtérbe helyezni.''

Eszľevéte|ek
osszehasonlÍtások

Pľáter Német

;lÉsTERĺ HÍváTáL
iilÉ1l lB00A

Erkezetŕ:

2012 MÁJ 1 ĺ

Ui, nrodeľn toľnacsamok Lepuszľult toľnatęľľnek
Nagy udvaľ Teľaszos I. emeleti udvaľ
Pihenö, viľáeos keľt Lepusztult ftildes kisuđvaľ
Tágas ebédlő 5.6 ablal&al Kicsi, sötét ebéđlő kĺinyvtari

szekľényekkel zsrifolt , ablak hianva

Ujabb, modeľnebb Bű beľendezés

3 sz;lĺt, a tęľmek
könnyen közlekedés

4 szint, Nehezebbęn
megközelíthetők a + 1

szint miatt.



3-3 ablak teľmenkérrt.
nasvobb tennek

€ tágasabb f-f ablak teľmenként,
kisebb termek

Ebéđlő' toľnaccsaľnok
teĺĺĺrészetes fénnyęl = világosabb Uvegtéglás megvilágítás,

teľmészetes frnv hiáĺrva
Egyiľanyu utcában van.
Széles jtłrda az iskola
előtt

e biztonságosabb Foľgalmas
ker esztęzśđésben ĺ zębr a
nélktililkęskeny jfuda az
iskola előtt

csöndes Zajos, a ľendőľségľől
inđuló, szfténź.ző autók
miatt

Kózelebb vana
köruthoz, Metľóval,
villamossď jól
męgközęlíthető

megközelíthetőség Távolabb akörúttól,
villamossal nem, csak
atszál1assal
meeközęIíthętő

Hasznos alapterĺilet € nagyobb Hasznos alapteľtilet

Világosabbat tágasabbnak, biztonsagosabbnak, kdn-nyebben
megktizelíthetöbbnek ítéIjtik meg a Priner Altalános Iskolát. Kéľjiik helyszíni
szemlén eľľől megbizonyosodni.

7. oldal
,, Képviselőtestület felelős đĺintést hoz, ľnelyben megkĹiltinbiĺztetett fi gyelmet
foľđít a tanul ók köľiilm ényeinek j avít ásár a.,,

Ez a P r źterban l a fentiękkel aIá,ÍÍtmasztlłď j obban megvalósítható. A
körĺ,ilmények jobbak' a )oil. sztnadnak megfelelőbbek.
Ragaszkodunk az iskolához, szeretnénk továbbľa is idej ánri.lKulturált
köľnyezetbe/
A DOK javaslata:

A gyeľmekek éľdekeit Íigyelembę véve maľadjon meg a Práteľ ĺáltalános
iskolának, a gazdasásosságot szem e|őtttaĺwa egy óvoda nyit.ásźxal az
éptiletben éslv agy iskola e lökészítő osztályok létľehozásával teheĺrénk
kihaszráltabbá.
Az iskola haľom bejärattal ľendelkezik. Alkalmas lęhetne két egymásra éptilő
intézmény üzęmeltetésére, biztosíwa így utanpótlást hossaitávľa is.
Kéľjiĺk a fentiek figyelembe vételét, a döntés előtti megfontolását.
Kedvező elbíľĺíJásukban bíz.ĺa reménykedĺink a folytatásban.

-ff"^,;Jftn*., ł%tl
Buđapest, 2012. május 9.

Alsós DoK vezető









A Hter Általános Iskola felsős Diakonkormányzatanak véleménye

A Budapest Józsefuaľosi Öľlkoľmányzat Képviselö.tesÍiletének szandéką hory az
általa fenntaľtott Práter Általános Iskolát jogutóddal megszünteti, méIységesen elszomorította
az intézmény diák kozosségét is.

A legnagyobb megdöbbenést az okoztą hogy óket a diákokat senki sęm kérđezte meg,
fejük felett donttittek a legiĺkább ökď érintö kérdésben' Nem kaptak'egyéľtelmii
felvilágosítlást sem. A tavďý szóbeszéd óta' hogy a Németh Lásuló Altďános Iskola jön
hoz.zÁnŁtovábbra is osak ,,pletykfübóľ'értestilhettek. Iđén elŕibb halhattak a rádióban, és
hąmaľabb olvashatuĺk az újsagbaą hogy az iskolájukat bęzźrjt*> mint hogy poffios
információt kaptak volna. Jogos a kfudéstik 'T.{em érdemelhetttik volna mę, hogy ne innen.
onnan jojjenek a felroppent hírek, hanem elmondják neküĺrk azigaz.at?,,

Egyéb problémájukat is elmesélték: Maľ az intęľnet kozosségi oldalain elkezdődtek a

szóbeli megfélemlítések a két isko|a kozdtt' Itt 2 olyan táboľ van, melyek ktilon-krilön
kialakítottak a saját hieľaľchiájukat' arni szeptembertől összefonódik.

Én meglátásom diĺíkonkormányzat vezetőként: agondosabb, rendesebb sztilőt nem
fogiák ennek a helyzetnek kitenni gyeľmekiiket.E;zé'rt elviszik gyermekeiket. olvastam az
előterjesĺésbeą hogy 4 év alatt mennyire csökkent a tanuló létszám. Ez a dontéstik még
magasabb foku visszaesést fog eľedményezni a kenrletben tanuló gyerekek számában.

És a harmadik megťrgyelés a tarulók részéĺő[. Azért szeľették a Prátert, mert olyannak
fogadtfü el őkęt, amilyenek. Ebben óriási resze volt ae igazgatónő lojális személyisége.
Baľmilyen problémájult<al fordulhattak hoz.zĄö mindig minđent megtett a baj megoldásáéľt.
Ez az iskola azért fudott ilyen biztonsagot adó létesítmény lenni, meľt azigazgatőság ezt
sugallta. Igaz,igéĺetet kaptĄ hogy pedagógusaik megmaľadnĄ de honnét tudjĄ hogy
ugyanaz a szemlélęt vezeti öket a Német utcai vezetőség koľében is?

A dĺ'ntésfü hátterében a kovetkezö kockízati tényezĺĺ áll: eddig nehezęn kialakult
gyermek éľtékľendjÚlq hogy tanulással kiemelkednek saját kłirnyezetükből, kettetorhet. Ezzęl
járó problémák és vonzataik mind az tinkormányzatra hłĺľulnak.

Én megpľóbďtam csak a gyeľekek megfigyeléséľe hivatkoari' saját személyes
érzeseimet félretenni. De a fentiek miatt kereľą feltétleniil gondoljłák végs azt a lehetőséget
is, hogy a zenei iskola kapjon helyet kevésbé kihasznáĺt iskolánkban. Kéľeĺą hogy a komoly
garÄasěęi dÖntés hátteľében nę ťeledkezzenek meg aľról, hogy a hátranyos és halmozottan
hátranyos tanulók kicsi életéről dontenek.

A Práteľ ĺ.lt. lst. felsős difüonkoľmányzatanevében írtam le vélemęnyemet.

Tisztelettel:



HIVATAL
IBOOA

t0t4 IĹłl ĺ n

kiu.-.-1,

Đ4*lĺ4*7 ĺ',"'

Tisztelt Pol5áľnesteľ Úľ!

Ttsztĺ|t Kt5lvĺselő tesĺiilet!

A Pĺíteľ Rltďános Iskola Iskolaszekének agsága sajnálattď állapítja meg

hogy továbbľa sem éľt egyet a Pľáter iskola jogutńddal ĺöĺénő'megszíintetásév€l,

vďamint a ĺanulólĺ illerve a nevelőte*iilet Németh utcai általánis iskolába vďó

átkdltłizt€tésével.

A Pľáteľ iskolában nem volt.feltételezztik' a Németh iskolában sem

volt személyeen egyolen szakíľtű seru aki sąiát szeméve|

gĺőz'ődittvo|na meg aĺľól, hogy rnilyen kömyezetben.,mÍlyen személyi

és íáľgJŕi feltćtelek melkt törĺénik 'az oktatás, fuanen Íĺóasrĺtaĺok lnellől

döntötték e}, hogy a Pľáteľ utcai iskola ďka|matlan a jelenleginél több

gyerekbďogadásáľa

A tanulmłányokban jelzett adatok nem felelnek meg aĺmak a valóságnat

amit'a Nfuerh iskolában tátui lehetett a szülői Ĺájéłroztaton-

A kihaszniáItságot illetően pedíg nem lehetne beleszámo|ni a létszámba

egy olyan csoĺ'ořtoĹ ernĺ .gsak béĺtőlęént v,an jelen az ćpülttben {Goóľ

Nagy Márĺa Tanoda) A Pľáteľ utcában is lehetne bérbe adni teľmeket'

hogy enď.iük 6 kihasznfltságot -mínr €ú m'áľ jďeĺtĺik szóban ćs

Ínísban is,.Peľsze vannak más ďteľnatívák a gazdaságosabbá

tételhe'zo ezek közr]l szintén jav'asolturrk,náľnĚbányat de ezekg onok

szóľa sem mélatuík

Sajnílanal vessztik.ĺrdomásuł, hogr hazłánt<ban az egyeĺlen átélsiléľő

a pénz . Úgy vđjĹit hogy vannak đolgok ,amiknél nem lďlet a legolcsóbb

męgold;fot választani ľnĺnden meťben. Áz int+głácĺós feladarok egésae.n

biztosan nem a legolcsóbban rnegvalósÍthatóak.

Éľłez1x12 MAJ 1 "l.



Báľ a szabad iskolaviĺlasaás joga séľült ugyan' de néhány dolog

nĺídosíł,ásával szívesebben engdnfok a gyermekeĺnket a Nćraeĺh utc,ába

Szrikség volna a teljes iskolát éľintő tisztasági festĺfure'

A Pľáterurcában volt vinágoskem' 'mit agyeľekek maguk gprldotaŁ

ezzel igyekeznink köľnpet tudatosságra nevelni őket. A veszélyesen felszeľelt

mđiátolokat koĺszerűsÍtmĺ kełIeüe. Sziiĺĺség voÜaa ęgy világos -neľn ďagsoľi

abla]rkat ľendelkező ebedlőľe ,illewe játszóudvaľľa is. Az ĺskola kĺizelében

fdtétlenüt szűtaég vo|na zebłłáľa.

Szeretrténk, ha továbbľa is lehetőség volna az Ölto pľogram folytatásáľa,

az ęgészséges életnfiĺa nevelěsľe, továbbá szeĺetnénk Íolytatnĺ azolĺnak a

nem mindennapi pľogľamok soľát, amelyelae lehetőséget adott a Pľáteľ utcai

iskola az m dotgozo pľogľamszeľvező ťćv€n. Ezeka dolgok iskoián kívĺil

nem voltak eléľhetőek a legtĺibb család számáľa.

BÍzunk a segítséglÍliö€ľt mełtcélunk az, hqgy łninél több gyerek iłeľül$&t

át a Németh utcába, Íg5l a legtĺĺbb pedagogus is juthasson munkához.

, Buđapest2Ü12.05.04. RigĺíMiíľĺa 
ŁŁ|.ł,ďĄ
Az iskďaszék elnöke
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véleménye a Prátęr Áltat.áoos Iskola jogutó.hdď torténő
megsziintetésével kapcsolatos előterjesĺésľől és szakéĺtÖi véleményľől

Tisztęlt L}r. Koc.sis M.{té Polsáľmester Úr!

Nem vonjuk kétségbe a fenntaľtó j ogáú az áltaIános iskolai hállőzat átalakításával
kapcsolatban, de a SzakszeÍvezethelyteleníti, hogy felĺneriĺlt az iskola bezáľasakor az épüIet
mrás célú hasznosítłĺsď' (Előteľje sztés 2012. 03. 0 1 . 5. oldal)
Híszen 1893 óta az alsó és középfoku oktatás langos helyszÍne a ,,PÍćúeÍ,,.

Aggályosnak taľtjuk, hogy az iskola beoĺvasztasa egy olyan iskolába töľténik, amelybe szintén
nagyon sok hátľányos helyzet{ĺ trnuló jar, ami fesziiltséget zsúfoltságoL esętleg színvonal*
csökkenést eredményezhet. Rontja az esélyegyenlöséget, holott az onkor-mányzat,a rÁHłop
ptl|yáratonkeresztül a többiľányrl, egyidejĺĺ javítását vállalta fel öt évľe.

Kifogásoljuk, hogy az Önkoľmányzatnem folytatott a Szakszęľvęzetteléľdekegyeztető
forumot. Nem tartjuk megnyugtatónak az elhetyezkedésselkapcsolatos infoľmáci.ókat.
Ragaszkoduĺlk ahhoz, hogy senki ne keľilljön utcára!

Észrevételünk a szakéľtői véleménnyel kapcsol atban,hogy aznagyobb tészt az
előtetjesztésbĺíl átemelt megállapításokat taľtalmaz. Nem tartjuk megfelelően feltaľó, e|en:zi5
ťanulmánynak a váľható intézkedés nagyságľendjéhez képest.

Budapest, 2012' május 14.

Tisztelettel: ĹhÁ*^'il ľ.ł^ľ-ľł S-*h'd
U

Gulcsikné SchubeĺfEľzsébet
PSZ Alapszeľvezetí Titkar

fup- Đ*,łh--,,
?DŚ7.
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Budapest Főváros Wt|. kerület Józsefuárosi önkormányzat

Dľ. Kocsis Máté
po|gármester

Budapest

H iv.szá rn : 09.197 / Zotz

Tárgy; Práter Á|tatános |skola iogutóddaI történő megszűntetéssel kapcsolatban a pedagógus
sza kszervezet vé|eményének beké rés re vá|asz,

Tisrtelt Polgármester Úr!

Sajnátattal értesültem a V|lI. kerĹiletben lévő Práter Á|ta|ános lskola (1083 Budapest, Práter
utca 15. ) jogutó d d a l tĺirté n ő m egsz{íntetésérő |.

Mivel a pedagógus szakszervezetnek csak véleményezésijogköre van, és érdemben nem
szólhat be|e a közgyiĺ|ési döntésekbe, a pedagógus szakszervezet vé|eménye az, hogy a
Práter Általános Ísko|át továbbra is iizemeItetni ke|lene. Nemcsak a környéken lakó leendő
tanulók érdekében, hanem äz ott do|gozó pedagógusok és technikai dolgozók érdekében is.
Mivel fenná|| a veszé|ye annak, hogy az átvevő iskola nem tud majd mindenkit foglalkoztatni.

A jogutóddal történő megszűntetés a ,,Közalkalmazottak jogállásáró| szó|ó L99f.évi XxX||l'
törvény 25.Ą B 5 mĺnden kĺĺza|kalmazottra egyaránt érvényes. Az abban |eírtak betartása
minden munká|tatóra nézve kĺite|ező.

Budapest 2012- május 17.

'l-lĺ|tIAĺ.-| II.--I|| L:- 9,a,*q;ffi{ŕd, #t?,x,zsánha
V||ĺ. kerÜ|eti PSZ. titkár
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