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Tisztelt Képviselő-testület!
A Klebelsberg Központ Dél-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület)
igazgatója Polgármester Úrhoz írt levélben azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez,
hogy a Budapest XXIII. kerületi Fekete István Általános Iskolában és a Páneurópa
Általános Iskolában 2019/2020-as tanévtől kezdődő, alapfokú művészeti oktatás
kiterjesztése ill. a Páneurópa Általános Iskolában a német nemzetiségi oktatás felmenő
rendszerben való kivezetésének tekintetében alakítsa ki véleményét.
A Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, hogy a korábbi átszervezések keretében három új
telephely létesült az alapfokú művészeti oktatás kiterjesztése érdekében a soroksári
iskolákban: a Fekete István Általános Iskolában, a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában
és a Páneurópa Általános Iskolában. A Tankerület eddigi tapasztalatai alapján
megállapítható, hogy az előkészítő tanfolyam bevezetése sikeres és eredményes volt, ezért
újabb művészeti ág és új tanszak beindítását tervezik a Páneurópa Általános Iskolában,
valamint a már oktatott művészeti ágban új tanszak indítását tervezik a Fekete István
Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől kezdődően: a következők szerint:
- a Páneurópa Általános Iskolában: szín- és bábművészeti ágban – színjáték
tanszakot,
- a Fekete István Általános Iskolában: környezet- és kézműves kultúra tanszakot.
A Páneurópa Általános Iskola intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Dél-Pesti
Tankerületi Központhoz, hogy a német nemzetiségi oktatást 2019. szeptember 1-től
felmenő rendszerben meg szeretné szüntetni, mivel az utóbbi években jelentős mértékben
csökkent a beiratkozó elsősök száma és az óvodás szülők között elvégzett felmérés alapján
(1. számú melléklet) sem mutatkozott igény erre az oktatási formára. A Páneurópa
Általános Iskola nevelőtestülete (2. számú melléklet) valamint a Soroksári Német
Nemzetiségi Önkormányzat (3. számú melléklet) egyetért a német nemzetiségi oktatás
felmenő rendszerben történő kivezetésével. A német nyelvet, mint idegen nyelv oktatását
továbbra is megtartja az iskola.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési
törvény) 4. § 11. pontja rögzíti az intézményátszervezés fogalmát. Ennek alapján minden
olyan döntés, amely az alapdokumentum a köznevelési törvény 21.§ (3) bekezdés c)-j)
pontjában felsoroltak bármelyikének módosításával jár, – kivéve a vagyont érintő döntést,
amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges – átszervezésnek minősül.
A köznevelési törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja értelmében az átszervezés előtt a
fenntartónak ki kell kérni a vagyonkezelésében lévő ingatlan-tulajdonos önkormányzat
véleményét is.
A Páneurópa Általános Iskola német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben történő
kivezetése, illetőleg az új művészeti ág és új tanszak bevezetése a hatályos jogszabályok
alapján átszervezésnek minősül.
A Tankerület igazgatója, Tóth János Úr 2019. március 04-én elektronikus úton megküldött
levelében kéri Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületét, hogy véleményét a fentiek alapján alakítsa ki. A Tankerületi Igazgató Úr levele
jelen előterjesztés mellékletét képezi (4. számú melléklet).

Fentiekben leírtak figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől véleményének
kialakítását.
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (IV.09.) határozata a Páneurópa Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől a
német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben történő kivezetése tekintetében
kialakított véleményéről
A Képviselő-testület
I. egyetért azzal, hogy a Páneurópa Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől a
német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben kivezetésre kerüljön
II. nem ért egyet azzal, hogy a Páneurópa Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől a
német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben kivezetésre kerüljön
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Tóth János Tankerületi Igazgató Urat a
Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (IV.09.) határozata a Páneurópa Általános Iskolában és a Fekete István
Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévben bevezetendő újabb művészeti ág és új
tanszak kiterjesztése tekintetében kialakított véleményéről
A Képviselő-testület
I. egyetért azzal, hogy a Páneurópa Általános Iskolában és a Fekete István Általános
Iskolában a 2019/2020-as tanévtől új művészeti ág és új tanszak bevezetésre
kerüljön a következők szerint:
a. a Páneurópa Általános Iskolában: szín- és bábművészeti ágban – színjáték
tanszak,
b. a Fekete István Általános Iskolában: környezet- és kézműves kultúra tanszak.
II. nem ért egyet azzal, hogy a Páneurópa Általános Iskolában és a Fekete István
Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől új művészeti ág és új tanszak
bevezetésre kerüljön
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse Tóth János Tankerületi Igazgató Urat a
Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület véleményezési jogkörben tárgyalja, a véleményt
tartalmazó határozat meghozatala egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2019. március 13.
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