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Tájékoztatás köznevelési
intézmény átszervezéséről
szóló miniszteri / elnöki
döntésről

Tisztelt Polgármester Úr!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 84. § (7)
bekezdése értelmében az oktatásért felelős miniszter hozhat döntést a nevelési-oktatási
intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, illetve
átszervezésével kapcsolatban.
Az Nkt. 83. § (2b) bekezdése értelmében pedig az oktatási központ (Klebelsberg Központ
Elnöke) gyakorolja a döntési jogot a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény
21. § (3) bekezdés f)-j) pontjaiban felsoroltak módosulásával járó átszervezésről.
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Ezek tekintetében megküldöm a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola
Városföldi Általános Iskoláját érintő Kecskeméti Tankerületi Központ által felterjesztett
javaslat(ok)ról szóló döntés(eke)t.

A döntést követően az eljárásrendnek megfelelően először az intézményt/az intézményvezetőt
értesítette a Tankerület.
Az intézményvezető tájékoztatta a döntésről az iskola véleményező testületeit ezen belül a
kollégákat és az iskola elsődleges partnereit a szülőket. Ezt követően személyes találkozót
szerveztünk az intézményvezetővel és a tagintézmény-vezetővel, melyre hívtuk és vártuk a
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szülőket, pedagógus kollégákat az átszervezéssel kapcsolatos felmerült kérdések
megbeszélésére, lehetőséget adva a kérdések megválaszolására. Név szerint végig vettük a
tanulók további elhelyezését, a szülők kérését, véleményét teljesmértékben figyelembe véve. A
továbbiakban is az iskolát érintő kérdésekben mind a szülők, mind a pedagógus kollégák
rendelkezésére állunk.
A felső tagozatos tanulóknak a következő tanévtől a Zrínyi székhelyintézményében és a II.
Rákóczi Ferenc tagintézményében biztosítunk helyet. A két határozatlan idejű kinevezéssel
dolgozó pedagógus a fenti két iskolában fog tovább tanítani.
A tanulók számára a Kecskeméti Tankerületi Központ iskolabuszjárat indításával biztosítja a
szervezett és biztonságos utaztatást.
Tisztelettel kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Kecskemét, 2020. június 24.
Üdvözlettel:

Zsámboki Anna
igazgató

