
TAJEKOZTATO
Budapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testüIete számára

Tisztelt Képviselő-testület!

Jőzsefváros onkormányzatźnak Képviselő-testiilete 2012. november 8-źntźrgya|ta aJavaslat a
koznevelési intézmények állami ónételével kapcsolatos előzetes dantés meghozatalára címu
előterjesztést, melyben vá||a|ta az önkoľményzat tulajdonában á1ló valamennyi köznevelési
iĺtézményműködtetésifeladatainakátvá||a|ását.

A 3|3/2012. (IX.20.) hatźxozat 2, pontjában a Képviselő-testület úgy döntĺitt, ,,hory készüljön
javaslatcsomag arrő|, hogy a Józsefuiíľosi onkormányzat á|ta| fęnntaľtott oktatási
intézményekben hogyan biztosíthatóak azok a20I2-ben nýjtott oktatási t<jbbletszolgáltatások,
amelyek az á||amosítás követkeńében elvesznek, elveszhetnek (így például a sajátos nevelési
igéný (SNĐ tanulók oktatása, vagy apedagógiai asszisztęns szo|gá|tattls).,,

A kĺjzoktatásról szóló 1993. éví LXXX. törvény 86. $-a a|apján az önkormáĺyzat kĺjtelező
fe|adata az ővodai nevelés, az źĺ|talános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás,
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Tárgy: Tájékoztatő az oktatńsi intézményekben bĺztosított szo|gáitatálsokró|

A napiľenđetnyi|tlzárt ülésen kell taĺgyalni, döntés nem szükséges.
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Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x
Határ ozati jav as|at a bizottság számfu a:
A Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztatő tudomásul
vételét.



pedagógiai szakszolgáIat és pedagógiai szakmai szoIgáItatás' enyhe értelmi fogyatékos tanulók
általános iskolai oktatása, általĺános iskolai felnőttoktatás.
AJőzsefvárosi onkormáĺyzatalapfeladatainak az alábbíakszeľint tesz eleget:

A kerĹilet 13 óvodájában végzik a gyermekek óvodai nevelését, az integrźitan nevelhető sajátos
nevelési igénytĺ gyermekek nevelését és a cigány kulturális nevelést magyaÍ nyelven. Az
óvodfü programjában megjelenik a vizuális nevelés, a néphagyomány-órzés, a komplex
pľevenciós pľogram' a komplex csńótikai, művószcti, a zcĺci ncvclós, a kĺirnyezctvéđelmi,
teľmészetvédelmi nevelés és az epochális ľendszení óvodai nevelés.

2013.januaľ I-tő| aĺemzeti köznęvelésről szóló 20II. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)
74, s Q) bekezdése alapjźtn az ővodźlk fenntartása és műk<jdtetése vá|tozatlanul a Józsefuáľosi
onkormrányzat felaďata, ezá|ta| az óvodai nevelés e||źúása a kialakított szinten továbbra is
biztosítható.

A keľĹileti önkormányzatkozoktatási feladat-ellátási k<jtelezettsége jelenleg az źitaltnos iskolai
nevelés-oktatás is, mely ktitelezettség magában foglalja a többi tanulóval egyĹitt nevelhető,
oktatható sajátos nęvelési igéný tanulók ellátását, az enyhe éľtelmi fogyatékos tanulók
általános iskolai oktatását, valamint a nemzetiségheztartozők általános iskolai nevelés-oktatźsźi
is.
Az áItalźnos iskolai felnőttoktatás feladata annak biĺosítása, hogy az a megfelelő életkort eléľő
tanuló, aki nappali rendszeriĺ iskolai oktatásban nem tud, vagy nem akar ńszt venni,
befejezhesse általános iskolai tanulmányait. A Józsefuaľosi onkormĺĺnyzat kotelező feladatźi
kerületi szintęn a Lakatos Menyhért Jőzsefvźrosi AMK |átjaeI.

Az alapfokú művészetoktatás a Jőzsęfvźtrosi Alapfokű Zenemuvészęti Iskolában folyik. Az
iskola zenemúvészeti ágban hét tanszakonvégzi tevékenységét. Az iskola fontos szerepet tĺilt be
a kulturális és szabadidős tevékenység hasznos eltĺiltésében is.

A pedagógiaí szakszo|gźllat és szakmai szolgáItatást a Józsefuaĺosi Pedagógiai Szakszolgálat és

Pedagógiai Intézet |átja e|. Az intézmény alapfeIađata a kerületben éIő, illetve a keľiilet
köznevelési intézményeibe jaÍő gyermekek, tanulók komplex pszichológiai-peđagógiai-
logopédiai szakszolgáIatźnak e||átása. A pedagógiai szaL<rnai szo|gáItatás az alábbi
tevékenységekĺe teľjed ki: pedagógiai értékelés, szaktanácsadás, igazgatási, pedagógiai
szo|gáItatás, pedagógusok képzése, továbbképzése, tanulmányi és tehetséggonďoző versenyek,
tanuló tájékoztatás és tanácsadő szolgźiat.

Az önkoľmźnyzat vállalt feladatként biztosítja a Molnĺíľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási

Ą{yelvtĺ Altalĺĺnos Iskolában folyó két tanítási nyelvű olĺ:tatást, illetve aYajda Péteľ Enek-zenei
Altaláno s és Sporti skolában folyó spoľtiskolai oktatást.

Az Nkt. 74.$ (1) bekęzdése kimondja, hogy 2013. január 01-től az źilan gondoskodik _az

óvoda kivételével_ a kĺjznevelési alapfeladatok e|Iátásárő|.
A köznevelési alapfeladatokat az Nkt. 4. $-a tartalmazza. Ez a|apjźn a|apfe|ađat mindaz, anít
eddig az önkormźnyzat kĺitelező feladatként ęllátott.

Az óvodai nevelésľől, mint köznevelési alapfe|ađatról a teleptilési önkormányzat gondoskodik
óvodrák fenntaľtásával és mfüödtetésével.
Az éitaLźnos iskolai nevelés-oktatás, a nemzetiségęI<hez tartozők általános iskolai nevelése-
oktatása, a sajátos nevęlési igényĺ tanulók nevelése-oktatása, a felnőttoktatás, az alapfokú



művészetokÍatás źilami feladat lesz, melyet általános iskolák, alapfokri zenemúvészeti iskolák
fenntaľtásával a Klebelsberg Iĺtézményfenntaľtó Központ bínosít. A Józsefuarosi
onkormanyz at ezenintézmények mrĺkc'dtetéś ét látja e|.

A pedagógiai szakszo|gáIati és pedagógiai szakmai szolgéitatás állami feladat. Ezen
tevékenységeket folytató íntézményekfenrfiartása is a KlebelsbergIntézméĺyfenntartó Központ
feladatalesz.

A pedagó g iai szakszo|gźĺ|ati feladatok közül v á|tozatlan feltételekkel
ellátás, a nevelési tanácsadás, illefue az óvodák és iskolak
óvodapszichológus és iskolapszichológus is segíteni fogia.

folytatható a logopédiai
munkáját a jövőben

A pedagógiai szakmai szolgá"|tatźls feladatai köztil továbbra is biztosított a pedagógiai értékelés,
szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és
ĺinképzésének segítése, szervezése, a tanulmrínyi és tehetséggondoző u.'..''y"ŕ szetvezése,
összehango|ása, a tanuló tájékońatő, tanácsadó szolgáiat műkĺjdtetése. Ebben sem várható
vá|tozás. Az intézménykĺizi szakmai munkaközösségek (jelenleg 17 keľületi munkaktizcisség
műkĺidik) źtltal ellátott feladatok megmaľadnak, azok megszervezését a Klebelsbeľg
Intézményfenntartó Központ fogja iranyítani. A jelenlegi forma fenntartását átmenetileg (á
201212013. tanév második félévében) fontosnak taÍtjuk, ęzért arľrakpéruugyi feltételeit azolz.
évi köItségvetési koncepcióban jeleztük.

A Józsefuáľosi onkoľmányzat vźilalt feladatai kozé tartozik a sportiskolai képzés és a két
tanítási nyelvĹĺ iskolai oktatás.
Az Nkt. 7.$ 86) bekezdése továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy az á|talźnos iskolai
nevelés-oktatás keretei között _külön jogszabá|yban meghatározotĘak szeľint_ az intézmény
spoľtiskolai feladatokat lásson el.
Az Nkt. 97.$ (13) bekezdése arľól rendelkezik, hogy a két tanítási nyelvĺĺ nevelés-oktatásban a
20|4120|5. tanév végéígteljesíteni kell a külön jogszabźiybanmeghatározott feltételeket.

A nevelési-oktatási intézmények miĺködéséről és a köznevelési intézmények névhaszná|atźrő|
sző|ő 2012012. (Vn. 31.) EMMI ľendelęt (továbbiakban: EMMI rendelet) fuja e|ŕ5 a két tanítási
nyelvíĺ általanos iskolai nevelés-oktatás és a spoľtiskolai nevelés-oktatás szabá|yaít.
A I77. $ (1) bekezđés a|apján az iskola akkor |árhatja el a köznevelési típusú sportiskolai
feladatot, ha beépíti a helyi tanteľvébe, továbbá pedagógiai munkája, sporttevékenységeinek
szewezése során a|ka|mazza az aďott spoľtág szakszövetsége által jóváhagyott és az iskola által
szabadon választott spoľtágak sportági tanteľveit, egyĹittmúkĺidési megállapodást kötött a
spoľtiskolai utrĺnpótlás-nevelésben kĺizremfüö đő szervezetekkel.
A spotiskola műkĺjdéséhez szfüséges többletköltségeket a fenntaľtónak, állami fenntaľtó
esetében az o|<tatáséľt felelős miniszter javaslata alapján a központi kclltségvetésnek kell
biztosítania.
A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spoľtiskolában a feltételek adottak a feladat további
e||źĺtásfua.

Az EMMI ľendęIet 135. $ (1) bekezdése szerint nyolc évfolyamos általános iskolai két tanítási
nyelvű nevelés-oktatás abban az á|talános iskolában folytatható, amelyik háľom egymást követő
tanév át|agában teljesíti azt a fe|tételt, hogy a nevelés-oktatásban részt vevő tanulók |egalább
hatvan százaléka megfelel a hivatal áItaI szervezett, Kozös Európai Referenciakeret (KľR)
szerinti A2 (ötödik évfolyamon), továbbá a KER szerinti B1 (nyolcadik évfolyamon) szinttĺ
nyelvtudást méro célnyelvi mérésnek.



Fentiek a|apjan a Molnár Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvíi Általanos Iskolanak
lehetősége |esz a képzés foIytatására, de a minőségi követelményeknek meg kell felelni.

Attljékoztatótudomásulvételepénzugyifeďezetetnemigényel.

Kérem a tźĄékozató tudomásul vételét.
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