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Tájékoztató a 2012/2013. tanévre történő beiratkozásról 
 
A beiratkozás időpontja: 2012. március 29. és 30. volt. A beiratkozáson megjelent: 163 fő. 
Iskolánkba beírattak 135 tanulót (közöttük két sajátos nevelési igényű tanuló van, kiket az 
osztályok létszámának kialakításánál 2 főként kell figyelembe venni. Így a számított létszám 
137 fő lett). Óvodában marad 24 fő. Más iskolába távozik 4 fő (ebből 1 gyermek speciális 
iskolába megy, mert autista). 
A napközibe 94 gyermek jelentkezett, közülük 4 gyermek csak ebédet kért. 
 
A jelenleg érvényes szabályozás szerint az osztályok maximális létszáma 26 fő lehet. Ennek 
alapján a 2012/2013-as tanévben az alábbiak szerint alakulhat az induló osztályok és 
csoportok száma: 
 

 2011/12 2012/13 
1. évfolyam 121 fő 5 osztály 135 fő 5 osztály 
1. évf. napközi 72 fő  90 fő  

csak ebédes 5 fő 3 csoport 4 fő 4 csoport 
 
A következő tanévben az iskola tanulólétszáma várhatóan 820 és 830 között lesz. Különösen 
szembetűnő az alsó tagozat létszámának emelkedése: a kilépő 4. évfolyam létszáma nem éri el 
a 90 főt, míg a belépő 1. osztályok összlétszáma 135 fő. Így az alsó tagozatos tanulók száma 
szeptember 1-től várhatóan meghaladja 460 főt is. Ekkora létszámmal még nem működött a 
nyaralói telephely, az alsós tanulók száma a Petőfi téri iskolával együtt sem haladta meg a 460 
főt! 
 
 2010 2011 2012 (várható) 
alsó tagozat 384 fő 417 fő 465 fő 
 16 osztály 17 osztály 18 osztály 

 
Jelentősen nő a napközit és az étkezést igénylő szülők száma is. Ez is „rekordnak” számít! 
 
alsó tagozat 2010 2011 2012 (várható) 

napközis 155 190 210 
ebédes 199 239 260 

 
Javasolt intézkedések: 

- tanítói álláshelyek számának növelése 1 fővel 
- napközis álláshelyek számának növelése 2 fővel 
- logopédus álláshely bővítése 0,5-ről 1 egészre 
- pedagógiai asszisztens álláshelyének bővítése 0,5-ről 1 egészre 
- a jelenlegi egyik ebédlő berendezése állandó tanteremmé 
- a hiányzó bútorzat pótlása 
- a megmaradt étkező bővítése 60 férőhelyessé 
- a napközis részen fedett gyülekezőhely kialakítása 
- a „napközis” udvar méretének növelése a tornacsarnok irányába 
- a két telephely közötti közút forgalmának korlátozása 8-14 óra között 
- a gyermeklétszám alakulásának középtávú előrejelzése 
- alapító okirat létszámkeretének felülvizsgálata (jelenleg 830 fő) 
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A beiratkozás statisztikája a 135 gyermekről: 

Hétszínvirág 
Óvoda 

Napsugár 
Óvoda Vackor 

Más 
Óvoda 

Önkormányzati 
listán nem 
szerepelt 

Maglódi 
állandó 
lakhely 

Maglódi 
tartózkodási 

hely 
Más 
hely 

Nevelési 
tanácsadó SNI 

Logopédiára 
járt 

Napközis 
ellátást 

kért 
Tartósan 

beteg 

56      65 1 13 27 114 15 7 9 2 39 94 3 

             

 
 
 
 
Maglód, 2012. április 11. 
 
 
 

Hosszú Tibor 
igazgató 
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