Szerencs Város Képviselő-testülete
KIVONAT
a Szerencs Város Képviselő-testülete 2010. március 18-án tartott
nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

41/2010.(III.18.) Öt.
Határozat
Tárgy: a 2010/2011-es tanévben indítandó osztályok, óvodai- és kollégiumi csoportok
számáról, az óvodai és iskolai körzethatárok megállapításáról, valamint az alapfokú
művészetoktatás szervezéséről
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1. A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és
Bölcsődében a négy óvodai feladat-ellátási helyen 13 csoportot kell működtetni az előző
nevelési évvel egyező megosztásban, illetve a felújítási munkálatok befejezését követően a
pályázatban foglaltaknak megfelelően.
2. A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és
Bölcsődében a három általános iskolai feladat-ellátási helyen 4 önálló első osztály, és egy
összevont osztály indítását engedélyezi a fenntartó az alábbi megosztásban:
A Bolyai épületben: 2 első osztály
A Rákóczi épületben: 2 első osztály
Ond: (összevont osztály 1-3. évfolyam): 2 fő
3. A fenntartó négy kötelező felvételt biztosító óvodai, és két iskolai körzetet hoz létre az
óvodás korú gyermekek felvételére, illetve az általános iskolás tanulók beiskolázására. A
fenntartó által meghatározott óvodai felvételi és beiskolázási körzetekből az alapfokú
intézmény a gyermekek és tanulók felvételét nem tagadhatja meg. A körzeti beosztások jelen
határozat 1., 2., 3., 4. és 5. sz. mellékletét képezik.
4. Az alapfokú művészetoktatás szervezésében:
Táncművészeti ág: A fenntartó a jelenleg rendelkezésre álló személyi feltételeknek
megfelelően, a jelenleg működő csoportok működtetését vállalja.
Képző- és iparművészeti ág: A fenntartó a jelenleg rendelkezésre álló személyi feltételeknek
megfelelően, a jelenleg működő csoportok működtetését vállalja.
Színművészet-bábművészet ág: A fenntartó a jelenleg rendelkezésre álló személyi
feltételeknek megfelelően, a jelenleg működő csoportok működtetését vállalja.
Zeneművészet: A művészeti ághoz tartozó minden feladatot a jelenleg rendelkezésre álló
személyi feltételeknek megfelelően kell megoldani.
Zenei előképző: A képzési forma azok számára indítható, akikre állami normatív
hozzájárulás igényelhető.
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Az alapfokú művészetoktatási intézményegységbe a 2010/2011-es tanévre a beiratkozás
határideje: 2010. június 30.
5. Általános iskolai napközis csoportok: 12 csoport indítását engedélyezi a fenntartó
6. A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltatóban a 2010/2011-es tanévben 8 osztály
indítását biztosítja a fenntartó az alábbi megosztás szerint:
7. évfolyam:

1 osztály: -6 évfolyamos képzés

9. évfolyam

6 osztály: -angol nyelvi emelt szintű oktatás: 1 osztály,
-közgazdasági szakközépiskolai képzés: 1 osztály,
-általános tantervű osztály kiegészítve rendészeti
ismeretekkel: 1 osztály,
-matematika-informatika –német emelt szintű
oktatás:
1 osztály (1/3+1/3+1/3 csoport)
-általános tantervű képzés, általános tantervű képzés
kiegészítve rendészeti ismeretekkel: 1 osztály
(0,5+0,5 csoport)
-angol-biológia emelt szintű oktatás: 1 osztály
1 osztály -marketing- és reklámügyintéző

13. évfolyam

7. Kollégiumi nevelés: 5 kollégiumi csoport indítását engedélyezi a fenntartó.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, az Oktatási, Közművelődési és Városmarketing
Osztály vezetőjét, továbbá az érintett intézményvezetőket, hogy a szükséges intézkedéseket
tegyék meg.
Felelős:
Határidő:

jegyző, az OKVM osztályvezetője, intézményvezetők
folyamatos, 2010. szeptember 1.
k.m.f.

(dr. Gadóczi Bertalan sk.)
jegyző

(Rónavölgyi Endréné sk.)
polgármester

(Danyi László sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hiteles:
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1. sz. melléklet
A Bolyai épület beiskolázási körzete utcanév szerint a 2010/2011-es tanévre:
Ady Endre utca
Alsópincesor
Arany János Utca
Árpád utca
Árpád-hegy utca
Bakó József utca
Bényei utca
Bocskai utca
Bors Kálmán utca
Csokonai utca
Dobó Katica utca
Előhegy utca
Erdei Ferenc utca
Határ utca
Hegy utca
Hidegvölgy utca
Huszárvár utca
Jókai utca
József Attila utca
Kandó Kálmán út
Kazinczy utca
Kossuth Lajos köz

Kossuth Lajos utca
Kossuth tér
Kölcsey utca
Landler Jenő utca
Magyar utca
Malom utca
MÁV-telep
Molnár István utca
Ondi út 1
Példánykert köz
Petrikovics László utca
Pince köz
Rákóczi út
Szabadság utca
Széchenyi utca
Szemere Bertalan utca
Szilas A. Pál utca
Váci Mihály utca
Vajda János utca
Veres Péter utca
Zrínyi utca

Az Ond telephelyen működő összevont tanulócsoport (1-3. osztály) beiskolázási körzete
a teljes városrész közigazgatási területe
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2. sz. melléklet
A Rákóczi épület beiskolázási körzete utcanév szerint a 2010/2011-es tanévre:
Alkotmány köz
Alkotmány utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bartók Béla utca
Bástya utca
Bekecsi út
Bethlen Gábor utca
Csalogány köz
Csalogány utca
Dózsa György utca
Eperjes utca
Erzsébet tér
Erzsébet utca
Felsőkert utca
Felsőpincesor
Fürst Sándor utca
Gárdonyi utca
Gépállomás utca
Gyár út
Hámán Kató utca
Határőr utca
Hunyadi utca
Igló utca
Kállai Éva utca
Kassa utca
Kárpát utca

Késmárk utca
Kilián György utca
Kilián tér
Kinizsi Pál utca
Kisvásártér utca
Kolozsvári utca
Korvin Ottó utca
Laktanya utca
Lipták János utca
Lőcse utca
Malom tanya
Mikszáth Kálmán utca
Móra Ferenc utca
Nagyvárad út
Pincemester utca
Pozsonyi út
Radnóti utca
Rákóczi Zsigmond tér
Rózsa utca
Sallai utca
Ságvári utca
Takta utca
Tavasz utca
Táncsics Mihály utca
Temető köz
Vörösmarty utca
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3. sz. melléklet
A Napsugár épület óvodai felvételi körzete utcanév szerint a 2010/2011-es tanévre:
Napsugár épület:
Alsópince sor
Arad utca
Árpád utca
Árpád hegy utca
Bakó József utca
Bástya köz
Bástya utca
Béka utca
Bényei utca
Bors Kálmán utca
Corvin Ottó utca
Csokonai utca
Előhegy utca
Erdei Ferenc utca
Erzsébet tér
Erzsébet utca
Felsőkert utca
Felsőpincesor
Fenyves utca
Határ utca
Határ köz
Határőr utca
Hegy utca
Hidegvölgy utca
Pincemester utca
Radnóti utca
Rákóczi utca

Hivatal köz
Hunyadi utca
Hunyadi köz
Huszárvár utca
Kárpát utca
Késmárk utca
Kisvásártér utca
Kossuth Lajos köz
Kossuth Lajos utca
Kossuth tér
Kórház köz
Kölcsey utca
Lajos köz
Laktanya utca
Landler Jenő utca
Mikszáth Kálmán utca
Molnár István utca
Monoki utca
Ondi út
Petőfi utca
Petrikovics László utca
Példánykert köz
Példánykert utca
Pince köz
Posta utca
Rakodó köz
Sallai utca

Ságvári utca
Széchenyi köz
Szemere Bertalan utca
Szűk utca
Táncsics Mihály utca
Váci Mihály utca
Veres Péter utca

Szabadság utca
Széchenyi utca
Szilas A. Pál utca
Tatay Zoltán utca
Temető köz
Vajda János utca

Ond:
Ond település teljes közigazgatási területe
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