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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Nyíregyházi Tankerületi Központ írásban
megküldte a fenntartásában levő köznevelési intézmények Alapító Okirataiban történő változásokra
vonatkozó módosításokat véleményezésre.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt 83.§ (3) -(4) bekezdései alapján a
fenntartó:
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
e) feladatának megváltoztatásával,
d} nevének megállapításával,
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.
Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése alapján a fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell
kérni:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék, az iskolaszék,
e) a szülői szervezet,
d) az iskolai diákönkormányzat,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,
h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.
Az Nkt. 4. § 11. pontja szerint „intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító
okirat, szakmai alapdokumentum a 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének
módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést,
amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges".
A Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött módosítások a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános
Iskola, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, a Nyíregyházi Krúdy Gyula
Gimnázium, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium és a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
Alapító Okiratát érinti.
A Nyíregyházi Tankerületi Központ indoklása szerint az intézmények Alapító Okirataiban a
módosítások szükségesek:

következő

•
A Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola egyik köznevelési alapfeladata a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanuló k iskolai neveléseoktatása. Az intézményben emel szintű zenei oktatás folyik, ahová a gyermekek alkalmassági vizsgával
kerülnek be, így a hallási fogyatékossággal élő tanuló nem tudja teljesíteni a zenei követelményt. Az SNI
érzékszervi (hallási) fogyatékos gyermeket Nyíregyháza bármely általános iskolája tudja fogadni. A
Nyíregyházi Tankerületi Központ az intézmény Alapító Okiratában az SNI ellátáshoz kapcsolódóan törölni
kívánja az érzékszervi (hallási) fogyatékosság típust.
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•
A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium egyik köznevelési
alapfeladata a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók iskolai nevelése-oktatása . A Nyíregyházi Tankerületi Központ az intézmény Alapító Okiratában az
SNI ellátáshoz kapcsolódóan törölni kívánja a gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatban az integrált SNI
feladtok között az értelmi fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása estén halmozottan
fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarra) küzd részt. Nyíregyháza település területén van több olyan középfokú intézmény, amely a kivételre
került fogyatékosság típussal -szakértői véleménnyel- rendelkező SNl-s tanulókat fogadni tudja .
•
A Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium egyik köznevelési alapfeladata a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai neveléseoktatása. A Nyíregyházi Tankerületi Központ az intézmény Alapító Okiratában az SNI ellátáshoz
kapcsolódóan törölni kívánja a gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatban az integrált SNI feladtok között
az értelmi fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása estén halmozottan fogyatékos és egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarra) küzd részt.
Nyíregyháza település területén van több olyan középfokú intézmény, amely a kivételre került
fogyatékosság típussal -szakértői véleménnyel- rendelkező SNl-s tanu lókat fogadni tudja.
•
A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium egyik köznevelési alapfeladata a többi gyermekkel, tanulóval
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása. A
Nyíregyházi Tankerületi Központ az intézmény Alapító Okiratában az SNI ellátáshoz kapcso lódóan törölni
kívánja a gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatban az integrált SNI feladtok között az értelmi fogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása estén halmozottan fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarra) küzd részt. Nyíregyháza település
területén van több olyan középfokú intézmény, amely a kivételre került fogyatékosság típussal -szakértői
véleménnyel- rendelkező SNl-s tanulókat fogadni tudja.
•
A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium egyik köznevelési alapfeladata a többi
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai
nevelése-oktatása. A Nyíregyházi Tankerületi Központ az intézmény Alapító Okiratában az SNI ellátáshoz
kapcsolódóan törölni kívánja a gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatban az integrált SNI fe ladtok között
az értelmi fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása est én ha lmozottan fogyatékos és egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem - vagy magat artásszabályozási zavarra) küzd részt.
Nyíregyháza település területén van több olyan középfokú intézmény, amely a kivételre került
fogyatékosság típussal -szakértői véleménnyel- rendelkező SNl-s tanulókat fogadni tudja.
Kérem a Tisztelt
szíveskedjenek.

Közgyűlést,

az

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2020. március 17.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita
osztá lyvezető
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