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Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatása

A közoktatás működését és fejlődését alapvetően a gazdasági és társadalmi
környezetének változásai határozzák meg. Minden intézményrendszer. így az iskola is
visszatükrözi a különböző térségek társadalmi kultúrájának eltérő színvonalát. Az
újonnan megnyílt gazdasági lehetőségek, a vagyoni és jövedelmi differenciálódás,
általában az életesélyek változásai miatt a társadalom különböző csoportjai számára
módosult az iskoláztatás értéke.

Különösen súlyos kihívást jelent ma és a jövőben is az a demográfiai csökkenés,
amely a hetvenes évek közepén született népes korosztályoknak az iskolarendszerből
való kilépésével kezdődött. A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a megye
népessége a felsőfokú és a középiskolai végzettség részarányában még eléggé elmarad
az országos szinttől. Sajnos a megyében arányában több csak az 1—5. osztályt végzett
és az analfabéta, mint országosan. A megye kistérségei között legnagyobb felsőfokú,
illetve középiskolai iskolázottsági részarányával a Szolnok—Martfű—Törökszentmiklós
térség vezet. Szolnok Megyei Jogú Város népességének iskolázottsági összetétele
magasan a legjobb a megyében. A viszonylag legtöbb, csak szakmunkás végzettségig
eljutó személy viszont a megye egyéb városaiban, kistérség szerint a Jászságban.
Karcag—Kisújszállás—Mezőtúr—Túrkeve és Kunszentmárton—Tiszaföldvár térségé-
ben él. A középiskolai végzettséggel rendelkezők esetében is Szolnok áll a legjobb
helyea

Óvodáztatás

Az utóbbi hat évben demográfiai okok miatt az óvodások száma is csökkent. Az
óvodák és férőhelyeik, az óvodai csoportok, valamint az óvodapedagógusok számát az
önkormányzatok — gazdasági megfontolásból — ennél nagyobb ütemben csökken-
tették. A legnagyobb arányú csökkenés az óvodapedagógusok számában következett
be, nyilván az óvodák költségvetésében meghatározó jelentőségű béralappal való
takarékoskodás érdekében. E változások miatt az egy csoportra, a 100 férőhelyre, az
egy óvodapedagógusra jutó óvodások száma nőtt. Az egy csoportra jutó óvodások
25,l-es átlaga magasabb az oktatási törvény által meghatározott maximális óvodai
csoportlétszámnál (25), ami — az adatok szóródása folytán — eleve magában rejti az
esetenkénti jelentősebb túllépést is. Az óvodai csoportra jutó óvodapedagógusok s/áma
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átlagban nem éri el a két főt. Örvendetes, hogy az óvodapedagógusi képesítéssel nem
rendelkezők száma és aránya csökkent, ma már jelentéktelen nagyságrendű. A
fogyatékos gyermekek óvodáztatása elmarad az igények mögött. Az összes óvodás 0.5
százalékára terjed ki.

Az utóbbi években egyes önkormányzatoknak — a létszámcsökkentés miatt —
jelentős óvoda-visszafejlesztései voltak, viszont találunk olyan településeket, ahol nem
vettek fel minden jelentkezőt az óvodába. Összesen 12 helyen volt felvételi elutasítás.
Jelentősebb (25-nél több) volt az elutasítottak száma Szolnokoa Karcagon. Jász-
apátiban, Kunszentmártonban. Arányaiban pedig a legtöbb elutasítás Tószegen. Ken-
gyelen, Tiszaszentimrén, Jászapátiban volt.

Az 1990—96-os években új óvodafenntartók (alapítvány, egyház) is megjelentek,
azonban a megyében az óvodák 98.5 százalékát (a községekben a 100 százalékát) ma
is az önkormányzatok tartják fenn. A megyében az óvodák csaknem fele, a városokban
kétharmada tagóvoda. A Tiszazugban az óvodák harmada még mindig általános
iskolához tartozik. Az óvodák tizede önmagában (tagóvoda nélkül) önálló. Ez a forma
22 százalékot tesz ki a Jászságban, míg Szolnokon alig van ilyen. Ez elsősorban
községi specialitás, ott, ahol gondoltak az óvoda általános iskoláról való leválasztására.
Az óvodák 5,5 százaléka tartozik általános művelődési központhoz. Ez is döntően
községi szervezeti forma, elsősorban a tiszafüred—kunhegyesi kistérségben jellemző.
Egy önálló központi óvodához a legváltozatosabb számban tartoznak tagóvodák. Egy-
egy nagyobb városban egyetlen központi óvodához csatolják az összes többi önkor-
mányzati, helyi óvodát.

Régebben csak az osztatlan és a részben osztott óvodákban — szükségből — voltak
vegyes életkorú csoportok. Újabban az óvodákban pedagógiai megfontolásból egyre
több vegyes életkorú csoportot alakítanak ki. A vegyes életkorú óvodai csoportok a
kísérletező szándékot érzékeltetik. Az elmúlt években az intenzitási mutatók közül a
100 férőhelyre jutó óvodás létszám nőtt. A legnagyobb zsúfoltság a városokban van.
Minőségileg is vannak gondok a megyében az óvodai férőhelyekkel. Elég sok még a
normán aluli méretű csoportszoba, akadnak még szükségférőhelyek is. 1996-ban egy
óvodásra a megyében 100.134 forintot költöttek a fenntartók. Legkevesebb költség egy
óvodásra a Jászságban és a Nagykunságban jut, míg legtöbb a központi kistérségben.
Az utóbbi években egyre kevesebb óvodás étkezik az intézményekben. Ez az országos-
nál is kedvezőtlenebb szociális jellegű óvodai mutatónk. 1996-ban az óvodások 12.27
százaléka nem étkezett, ami azt is jelenti, hogy nem vesznek részt az egész napos
foglalkozásokon. További gond, hogy kistérségileg is igen nagyok az el látásbei i
különbségek, aminek elsősorban anyagi okai vannak.

Az óvodások száma — megyei szinten — tovább fog csökkenni. Három városban
(Jászfényszarun, Kunszentmártonban és Törökszentmiklóson) érzékelhető ez leginkább.

Alapfokú oktatás

A rendszerváltás az általános iskolák több évtizedes korábbi folyamatait is meg-
változtatta. A tartalmi változásokkal együtt iskolaszerkezeti szempontból is jelentékem
módosulások következtek be. Ellenkezőjére fordult a körzetesítés több évtizedes
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folyamata. Az iskolák és a fenntartók száma gyarapodott. Sajnos azonban a folyamattal
velejár kistelepüléseken a fajlagos fenntartási költségek növekedése.

Az iskolák számának növekedésével ellentétben a tanulók száma csökkent. Az
1996/97-es tanévben 42.182 fő tanult az alapfokú iskolákban. A tanulók közül egy
réteg élt az iskolai szerkezetváltásból adódó lehetőségekkel, akik a nyolc-, illene a
hatosztályos gimnáziumban folytatták a tanulmányaikat. A megyében ezek az iskolák
az országos átlagnál is nagyobb számban jöttek létre, amit ösztönzött az a körülmény
is, hogy nálunk nem kevés nagy múltú gimnázium van. A tanulók mintegy 6—7
százaléka tanul ezekben a gimnáziumi osztályokban.

A tanulók 1990-es létszámának 85,3 százalékra csökkenésével az osztályok számá-
nak csak 93,8 százalékra, a pedagógusok számának pedig 88,8 százalékra csökkenése
járt együtt, míg az osztálytermek száma az 1990. évi 102,9 százalékára nőtt. Ez utóbbi
növekedés mögött csak kis számban áll új építkezés (például Nagyréven), inkább a
középiskoláktól átvett osztálytermek, a kistelepülésen belépő régiek és az új fenntartók
osztálytermei vannak mögötte. így az általános iskolai tanulók 1996-ra a 90-es évtized
elejénél kedvezőbb intézményi feltételek közé kerültek, de ezzel együtt a fenntartási
költségek is növekedtek. A költségekkel való takarékoskodás legjellemzőbb formája a
90-es évek első felében a napközis csoportok számának döntő mértékű csökkentése
volt. A megye szegényedésével a napközi iránti igények is csökkentek, mert egyes
rétegeknek még az ezzel kapcsolatos térítési díjak megfizetése is gondot okoz.
1996-ban alig nagyobb a napközis csoportok feltöltöttsége, mint 1990-ben. Romlottak
az utóbbi félévtizedben általános iskolai étkeztetési mutatóink is. A csökkenő tanuló-
létszám ellensúlyozására és az új lehetőségekkel élve jelenleg tíz általános iskolánkban
működik egyéb (korábban speciális) szakiskola is.

Általános iskoláink csaknem 80 százaléka önálló vagy önálló központi iskola. A
tiszafüred—kunhegy esi térségben a megyei átlagnál jóval több az általános műve-
lődési központ, ez az igazgatási forma itt tipikus. Az általános iskoláink felének nincs
önálló gazdasági szervezete, több mint harmaduk önkormányzati gazdasági szervezet-
hez tartozik. Az önálló gazdasági szervezet legjobban a szolnoki általános iskolákat
jellemzi, míg az önkormányzati gazdasági szervezethez tartozás elsősorban községi
sajátosság. A GAMESZ a Karcag—Kisújszállás-Mezőtúr—Túrkeve térség, és az egyéb
városok jellegzetes gazdálkodási formája. Az általános iskolák fenntartói is döntően az
önkormányzatok, de itt az óvodákhoz képest az egyházi fenntartás valamivel nagyobb
arányú (5,1%). A Nagykunságban az általános iskolák több mint ötödét egyház tartja
fenn. Ebben döntő szerepe van a térségben erős hagyományokkal rendelkező reformá-
tus egyháznak. Általános iskoláink értékét is jelzi, hogy közülük minden kilencedik
felsőoktatási intézmény külső gyakorló helyeként funkcionál. Természetes, hogy a
Tanítóképző Főiskola révén a legtöbb ilyen általános iskolát a Jászságban találjuk.
Iskoláinkban az 1—6. osztályokban a nagy létszámú csoportok aránya a megyében
26,3%, a 7—8. osztályokban 5,0%. Az előbbi elég jelentős, de nem éri el az óvodai
túlzásokat. A legtöbb nagy létszámú csoport Szolnokon, továbbá a Szolnokot is
magában foglaló térségben van. Megyei szinten az egy osztályra jutó általános iskolai
tanulók száma a 22-es normát meghaladja. Az átlagosan legnagyobb létszámú osztá-
lyokat a település-hierarchiának megfelelően sorrendben Szolnokon, az egyéb városok-
ban találjuk, míg a legkisebb átlaglétszámot a községi iskolák adják. Az egy osztály-
teremre jutó tanulók létszáma elég alacsony, minden kistérségben és a városokban,
valamint a községekben egyaránt kisebb az egy osztályra jutó tanulók számánál. Az
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általános iskolák tornatermi ellátottsága nem teljes, főleg a községekben hiányzik meg
tornaterem. A szabadtéri sportolási lehetőségek kielégítőek.

Az általános iskoláink felújítására még annyit sem fordítanak a fenntartók, mint az
óvodákra. így olyan állagromlások következhetnek be. hogy a pótlás szükségessége
előbb-utóbb felmerül, hiába van meg formálisan a mai és jövőbeli általános iskolai
tanulók létszámának az elégséges osztályterem mennyiség. Az általános iskolákhoz kö-
tődő szakfeladatokra a költségvetésből egy tanulóra átlagosan 94.531 forintot
biztosítottak az önkormányzatok. Ez a fajlagos óvodai ráfordításnál is kevesebb. A
szakosan ellátott órák szempontjából a megye lemaradt az országos átlagtól. Az idegen
nyelvek szakos ellátottságában a leggyengébb helyzetben a német és az angol van. E
két nyelvet tanulják a legtöbben általános iskoláinkban. Ma is sok általános iskolánk-
ban folyik — az egyes tárgyak mélyebb elsajátítását lehetővé tévő — szakosított
oktatás (testnevelés, ének-zene, matematika). Sok vita volt az utóbbi években azon.
hogy a tehetségnevelés olyan fontos lehetőségei, mint a szakkörök, kiszorulnak —
anyagi okokból — az iskolákból. Megyénkben vannak ún. szakkörmentes iskolák, de
a legtöbb intézményben elegendő szakkör működik. A hetedik és nyolcadik osztályosok
fakultációi is egy minőségi oktatási lehetőséget jelentenek iskoláinkban. Fakultációban
a tanulók bő egyharmada vesz részt. 1963-tól Szolnok megye példát mutatott az
országnak is az általános iskolai diákotthonok létrehozásával. Ám amennyire szüksé-
gesek voltak ezek létrehozásuk idején, annyira elhalványult mai jelentőségük, tömege-
sen szűntek meg. Valós funkciójuk lehet viszont a gyermek- és ifjúságvédelemben. A
veszélyeztetett gyermekeknek a családból való átmeneti — hétközi kiemelésével —
állami gondozásba vételük megelőzhető.

A fogyatékos tanulók oktatásán belül a megyében csak értelmi fogyatékos tanulók
oktatása folyik. A testi- és érzékszervi fogyatékosok elhelyezésére csak a megyén kívül
van lehetőség. A fogyatékos tanulók oktatásával, nevelésével foglalkozó intézmények
száma 1996-ra 27-ről 24-re csökkent. A tanulók száma is csökkent, de ez nem jelentős.
A fogyatékosok oktatását öt önálló intézmény szolgálja, melyek közül három diák-
otthonnal is rendelkezik, és megyei önkormányzat a fenntartója. Egy iskolát a megyei
jogú város, egyet a mezőtúri református egy ház tart fenn. A három megyei fenntartású
intézmény egyben speciális szakiskola is. A fogyatékos oktatásban a túlkorosság jóval
nagyobb, mint a normál általános iskolák esetében.

Jelenleg csak Szolnokon működik olyan általános iskola, ahol felnőttoktatással fog-
lalkoznak. Az 1996/97-es tanévben 73 esti tagozatos. 59 levelező tagozatos, összesen
132 tanuló kezdte meg általános iskolai tanulmányait nyolc önálló és egy összevon!
osztályban.

1990 és 1996 között — a nehéz gazdasági körülmények ellenére — gazdagodolt,
hatókörben bővült megyénkben az alapfokú művészetoktatás. Szélesedett a zeneiskolai
hálózat, kialakult a táncoktatás és a képzőművészeti vizuális oktatás néhány intéz-
ménye is.
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Középfokú oktatás, középiskolák

A megye középfokú intézményeiben az 1996/96-es tanévben 22.878 fő tanul.

gimnazista:
szakközépiskolás:
szakmunkás tanuló:
szakiskolás:
speciális szakiskolás:

létszám
(fő)
5.872
9.443
6.709

200
654

arány
(%)

25.66
41.27
29,32

0,87
2,85

Jász-Nagykun-Szolnok megye középfokú oktatási intézményeinek kapacitása az
1980-as évek végén, az 1990-es évek elején gyorsan bővült. A folyamat egyik
ösztönzője a demográfiai hullám levezetése, a másik az önkormányzatok iskolabővítési
szándékának érvényesítése volt. A megye demográfiai adatai már korábban mutatták,
hogy az 1993-94-es tanévtől folyamatos lesz a végző nyolcadikosok létszámának
csökkenése, és a maximumhoz viszonyítva gyors csökkenés következik be. Az utóbbi
évek beiskolázási adatai jól érzékeltették, hogy a megye középfokú intézményei
rugalmatlanok voltak a tényleges létszámadatokhoz. Az intézmények jelenleg is közel
ezerötszázzal kínálnak több helyet a tizennégy éveseknek. Megyénkben az 1996/97-es
tanévben 43 középiskola működött. Növekedett azon intézmények száma, ahol érettségi
bizonyítványt szerezhetnek a tanulók. Az 1990/91-es tanév 32 középiskolájában 11.932
fő tanult, míg az elmúlt tanévben ez a létszám már 15.312 főre emelkedett. Az utóbbi
három évben a középiskolába járók száma a következőképpen alakult: az 1994/95-ös
tanévben 37 iskolába 13.637 fő, az 1995/96-os tanévben pedig 42 iskolába 14.645 fő
járt. Ez évről évre 15,6%, 31,25%, 34,5% férőhelybővülést jelent az 1990/91-es
adatokhoz képest, míg a tanulók létszáma ennél szerényebb 14,28%, 22,7%, 28,35%-os
növekedést mutat. A középiskolákba, azaz gimnáziumokba és szakközépiskolákba járók
aránya tehát nagy mértékben nőtt. A hároméves szakmunkásképzőkben tanulóké
viszont csökkent. Megyénkben még soha nem volt ennyi nappali tagozatos közép-
iskolás, mint az 1996/97-es tanévben (15.315 fő). A tanulólétszám-növekedéssel növe-
kedett az osztályok száma. 1990/91-ben 410, az 1996/97-es tanévben már 561 osztály-
ba jártak középiskolások. 151 osztállyal több osztályban folyik jelenleg középiskolai
képzés a megyében, mint 1990/9 í-ben. Az osztályok számának növekedésével
csökkent az egy osztályra jutó tanulószám. Az egy osztályba járó tanulók száma me-
gyei átlagban nem éri el a közoktatási törvényben meghatározott átlaglétszámot (30
fő). Minimálisan csökkent az egy osztályteremre jutó tanulószám is, illetve az egy
pedagógusra jutó tanulószám. A megye 43 középiskolája közül 41 a megye városaiban
található, csupán kettő működik községben. A legtöbb középiskola Szolnok városában
van (15), így Szolnok a középiskolák vonatkozásában meghatározó szerepet tölt be a
megyében. A szolnoki középiskolákba jár a megye középiskolásainak 42.5 százaléka.
A középiskolások részaránya a Nagykunságban 21,1%, a Jászságban 14,5%. Alacsony
a középiskolások részaránya a Tiszazugban, illetve Tiszafüred—Kunhegyes térségében.
A Jászság 7 középiskolájában igen magas a gimnazista tanulók aránya (52,5%). 50 %
feletti gimnáziumi-középiskolai arány ezen kívül csak a tiszafüred—kunhegyesi
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térségben van (60,1%). A megye többi térségében — Szolnokon is — a
szakközépiskolások száma a több. Ez összhangban van azzal, hogy az utóbbi időben
a szülők, illetve a tanulók körében is igen népszerűvé vált a szakközépiskola, hiszen
érettségi és szakképesítés megszerzésére ad lehetőséget. A megye középiskolásainak
több mint a fele lány. Különösen magas ez a szám a gimnáziumokban (64.6%).

A középiskolák fenntartói elsősorban a települési önkormányzatok. A helyi önkor-
mányzat önként vállalt feladatként látja el a középfokú képzést (gimnázium és szak-
képző iskolait egyaránt), míg a megyei önkormányzatnak ez kötelező feladata abban
az esetben, ha a helyi önkormányzat lemond a feladatáról. A középfokú képzéssel
kapcsolatos gyakorlati döntések szuverén módon a fenntartó önkormányzatnál dőlnek
el, a területi koordináció hiányos. A megye 43 középiskolájából a mezőtúri Szegedi
Kis István Református Gimnázium és Szakközépiskola az egyetlea melyet egyház tart
fenn. A megyében két magán és egy központi költségvetési szerv által működtetett
középiskola van. Az önkormányzati rendszer megalakulása óta változatlan a közép-
iskolák fenntartása. Jászapáti három és Kunszentmárton egy középfokú intézménye
megyei fenntartású. Az 1985. évi közoktatási törvény 1990. évi módosítása a gimnáziu-
moknak lehetőséget adott arra, hogy alsóbb osztályokat nyissanak. Az iskolaszerke-
zettel kapcsolatos döntések helyi szintre kerülése meggyorsította a korábbi iskola-
szerkezet felbomlását, a középiskolák spontán szerkezeti átalakulását. Az elmúlt évek-
ben így jelentősen megváltozott a középfokú oktatás iskolatípusok szerinti megoszlása.
A fiatalok számának csökkenése és a normatív finanszírozás együttes hatására a
középiskolák nagy erőfeszítéseket tettek tanulóik számának megtartására, illetve növe-
lésére. A szülők nagy része középiskolába kívánja íratni gyermekét, ami a pálya-
választás elhalasztására és a majdani továbbtanulásra is lehetőséget nyújt. A gazdaság
szerkezeti átalakulása és a termelés visszaesése miatt a hagyományos szakmunkás-
képzés iránti igény ezzel párhuzamosan csökkent. Az 1996/97-es tanévre igen színes
lett a megye középfokú iskolahálózata. A középfokú intézmények néhány tíz é\rel
ezelőtt többségében egytípusú képzést folytattak.

A nyolcvanas évek végére, a kilencvenes évek elején egyre népesebb évfolyamokat
kellett befogadniuk. Egyre több gimnázium, illetve szakmunkásképző indított szak-
középiskolai osztályt. Uj típusú képzések indításával jól érzékelhetően nőtt a közép-
iskolások megyei részaránya. (Az elmúlt időszakban a legnépesebb korosztály az
1992/93-as tanévben volt.) Jelenleg ötféle középiskola működik megyénkben: gimná-
zium, szakközépiskola, gimnázium és szakközépiskola, szakközépiskola-szakmunkás-
képző és szakiskola, gimnázium-szakközépiskola és szakmunkásképző. Térségenként
nincs nagy eltérés az egy osztályra jutó tanulólétszámban: 26.9—28,2 osztály/fő.
legalacsonyabbak a Szolnok környékén lévő középiskolák osztálylétszámai. Az egy
osztályteremre jutó tanulólétszám már nagyobb szóródást mutat térségenként (25—32.9
fő közötti). Tiszafüred—Kunhegyes esetében a legalacsonyabb, míg hasonlóan az
osztálylétszámhoz a Jászságban a legnagyobb. A pedagógusok száma az 1990/9l-es
tanévi 931 főről az 1996/97-es tanévre 1.238 főre növekedett. A tanulók létszámának
28,35 százalékos növekedéséhez képest a pedagógusok 33 százalékos létszámnöveke-
dése a csoportbontások számának emelkedésével függ össze. A megye térségei között
nincs nagy különbség az egy pedagógusra jutó tanulólétszámban: 12—13,3 közötti. A
megyében Szolnokon a legalacsonyabb az egy pedagógusra jutó tanulólétszám: 12 fő.

Megyei szinten a fenntartóknak egy középiskolai tanuló 94.081 forintba került
1996-ban. Magas a gimnáziumi fejkvóta kiegészítése. Megyei átlagban egy gimnáziumi
tanuló éves szinten 113.336 forintba kerül, egy szakközépiskolás pedig 82.278 forintba.
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A gimnáziumi továbbtanulás azoknak ajánlott, akik az általános iskolában jó eredményt
értek el, és az érettségi után felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni, vagy
érettségihez kötődő szakmát kívánnak tanulni. Az utóbbi három évben felértékelődött
a gimnáziumokban való továbbtanulás. Egyre inkább elfogadott társadalmi felismerés.
hogy az érettségi megszerzése fontos cél. Az eddigi legtöbb — 5.872 fő — gimnáziumi
tanuló a megye 23 gimnáziumába jár. A középiskolások esetében ez 38.34 százalékot
jelent. A Jászságban 4, a Nagykunságban 6, a Tiszazugban 2, Szolnok körzetében 3.
a Tiszafüred—Kunhegyes térségben 2, Szolnokon 7 iskolában tanulnak gimnazisták. A
gimnáziumi képzést nyújtó középiskolák közül 7 tiszta gimnázium, 1 gimnázium-szak-
középiskola-szakmunkásképző, a többiben a gimnáziumi mellett szakközépiskolai
képzés is folyik. A gimnáziumi tanulók számának növekedését jelentős mértékben segí-
tette az, hogy a hagyományos gimnázium mellett szakközépiskolák is indítottak
gimnáziumi osztályokat. A gimnáziumi képzésben igen fontos helyet tölt be az idegen
nyelvek oktatása. A tanulók két idegen nyelvet tanulnak a négy év során, melyek közül
az egyikből kötelező érettségi vizsgát kell tenniük. Kiemelkedő az idegennyelv-oktatás
a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban, ahol az angol—magyar kéttannyelvű oktatás
egyedüli a megyében. A szakközépiskolai képzési formát azon tanulók választják, akik-
nek határozott elképzelésük van eljövendő életpályájukról, érettségi után szakirányban
szeretnének továbbtanulni, vagy a választott szakmában, szakirányban szeretnének
elhelyezkedni.

Középiskolai kollégiumok, diákotthonok

Továbbra is ez az intézmény az előfeltétele annak, hogy megvalósulhasson a szabad
iskolaválasztás joga, illetőleg hogy biztosítani lehessen a tankötelezettség teljesítéséhez.
ezt követően pedig a továbbtanuláshoz szükséges feltételeket a tanulók részére abban
az esetben is, ha a lakóhelyükön nem működik a tankötelezettség végéig oktató iskola,
illetőleg olyan iskola, amely megfelel a tanuló érdeklődési körének. A megyében mű-
ködő 20 középiskolai kollégium és diákotthon közül 17-et (3.017 tanulóval) a települési
önkormányzatok tartanak fenn, míg egy a megyei önkormányzat (104 tanulóval), egy
központi költségvetési szerv (341 tanulóval), egy pedig a mezőtúri Református Egy-
házközség fenntartásában van. A 9 szakmunkásképző iskolai kollégium (diákotthon)
közül 8 (781 tanulóval) a települési önkormányzatok, egy pedig a megyei önkor-
mányzat fenntartásában van (150 tanulóval). Á középfokú iskolák kollégiumaiban,
diákotthonaiban a gimnazisták 17,0 százaléka, a szakközépiskolások 24,7 százaléka
(együtt a középiskolások 21,8 százaléka), a szakmunkástanulók 16,3 százaléka kapott
elhelyezést.

Dolgozók középiskolája

Gyakorlati tapasztalat, hogy növekszik azon tanulók száma, akik a szakmunkás-
vizsga után érettségit kívánnak szerezni. Számtalan lehetőség nyílik azok előtt, akik
úgy gondolják, hogy a munkaerőpiacon esélyük megsokszorozódik szakmai tudásuk.
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általános műveltségük bővülésével. Természetesen a lehetőség annál nagyobb, minél
nagyobb a potenciális átképzendő iskolai végzettsége, általános tudásszintje és alkal-
mazkodóképessége. Ezért is fontos, hogy a középfokú képzésen belül minél jobban
eltolódjanak az arányok az érettségizettek felé.

Szakképzés

Az iskolarendszerű szakképzés jelenleg szakközépiskolákban, szakmunkásképző
iskolákban és szakközépiskolákban folyik. (Utóbbinak két változata van: az ép értel-
műek szakiskolája és a fogyatékos tanulók speciális szakiskolája.) A megye szak-
képzési hálózatának kialakulását a hagyományos gazdasági szerkezet, a gazdaságfej-
lesztésből adódó szerkezetváltás, illetve a beruházások határozták meg. Az így
jelentkezett szakképzett munkaerő iránti igény kielégítésének szándéka detenninálta a
megye iskolafejlesztési koncepcióját és gyakorlatát. Ebből következően a korábbi
évtizedekben elsősorban Szolnok és térsége, másodsorban Jászberény iskolahálózatának
fejlesztésére került sor. Ezt követte Kunszentmárton, Tiszafüred, Túrkeve. Kunhegyes.
Mezőtúr, Kisújszállás, Karcag, Törökszentmiklós szinte egyidejű fejlesztése. Ma a
szakképző intézmények profilmódosításokkal, új képzési forrnák bevezetésével, át- és
továbbképzések szervezésével, tartalmi korszerűsítésekkel igyekeznek megfelelni a gaz-
daság és a társadalom elvárásainak (OKJ szerinti képzés, világbanki program szerinti
képzés, szakmunkásoknak a kétéves érettségit biztosító képzés).

A megye 35 szakközépiskolája közül 16 közös igazgatású gimnázium és szakközép-
iskola, 19 pedig szakközépiskola. A 18 szakmunkásképző iskola közül négyben csak
szakmunkásképzést, tizenkettőben szakközépiskolai, kettőben egyéb iskolai képzést is
folytatnak. Az elmúlt években a korábban tiszta szakmunkásképzési profillal működő
iskolák fokozatosan átalakultak szakközépiskolai képzést is biztosító oktatási intézmé-
nyekké. A szakközépiskolákban a tanulói létszámnövekedés döntő mértékben abból
adódik, hogy bevezették a nulladik, az V—VII. évfolyamig tartó és a szakmunkások
szakközépiskolájában a nappali tagozatos kétéves képzést. A szakmunkásképző isko-
láknak 38,8 százaléka oktat csak általános iskolát végzett fiatalt, 61,2 százaléka pedig
középiskolát végzetteknek is biztosít szakmatanulási lehetőséget. A középiskolát
végzett és a felsőoktatásban tovább nem tanuló fiatalok 3,5 százalékos részarányt kép-
viselnek a szakmunkásképzésen belül. A középiskolát végzettek többnyire előzetes,
más irányú próbálkozásaik kudarca után választják a szakmunkásképzést. A képzésben
szembetűnő az ipari szakmák dominanciája. Az elhelyezkedni nem tudó pályakezdő
fiatalok aránya ezekben a szakmákban elérte a 60—70%-ot. A népgazdasági ágak
szerinti megoszlásból jól látható, hogy az iskolák és a tanulók beiskolázási irányultsága
közelít a prognosztizált munkaerőpiaci kereslethez. A szakképzés e szakmák felé moz-
dult el. így az 1990/91-es évhez képest az ipari képzés aránya 11,67 százalékponttal.
a mezőgazdasági képzésé 2,88 százalékponttal csökkent. Az építőipar, a szolgáltatás.
a kereskedelem, a vendéglátás néhány százaléknyi növekedést mutat. Az 1990-es évek
elején a legnagyobb gondot az egy vállalatra épített szakképzés okozta. A nagyvállalati
képzési helyek megszűnésével a martfűi, a túrkevei, a kunhegyesi, a jászberényi, a
jászapáti és a szolnoki szakképző intézmények kerültek nehéz helyzetbe. A fenti
esetekben vagy profilmódosítással vagy a tanműhelyeknek — a szakképzési alapból
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felvett kölcsönnel történő — megvásárlásával lehetett a képzés összeomlását elkerülni.
A tanműhelyek felszereltsége, eszközellátottsága az esetek döntő többségében elavult.
Az ipari, kereskedelmi profilú szakközépiskolák III—IV. évfolyamán a vállalati gya-
korlati oktatás csak kiegészítő jellegű. A szakközépiskolákban az elmúlt évhez képest
hárommal (18-ról 2 l-re) növekedett a tanműhelyek száma, amelyeket a meglevő
épületrészből alakítottak ki. Az iskolai tanműhelyek 78,99 százalékos kihasználtsággal
működnek. Ennek fő oka, hogy a vállalati tanműhelyi kapacitások főleg az ipar terüle-
tén vannak. Tovább fogy a gazdálkodó egységek tulajdonában lévő tanműhelyekben a
gyakorlati képzés lehetősége.

A szakmunkásképzés területén elsősorban a meglévő tananyagok belső tartalmi
korszerűsítése, a nyelvi képzés lehetőségének a megteremtése, a számítástechnikai
oktatás fejlesztése, új képzési profilok indítása képezte a fejlesztés tartalmát. A tanulók
felkészülését, művelődését szolgálják az iskolai könyvtárak, valamint a szakkörök. Ez
utóbbiak mértékével, feltételeivel nem lehetünk elégedettek. Az általános iskolát vég-
zett szakmunkástanulók 26,7 százaléka tanul idegen nyelvet. Ez az arány az 1994/95-ös
tanévben 19,5% volt. A szakmunkásképzők elméleti oktatóinak végzettség szerinti
összetétele még jóval kedvezőtlenebb a szakközépiskolákban oktatókénál. Ez a további
szakközépiskolává fejlődés szempontjából előnytelen. Hagyományos szakiskolai kép-
zési formát jelentett a megyében működő egészségügyi, illetve gép- és gyorsíró
szakiskola. A felvételi korhatár, valamint a képzési idő megemelésével az egészségügyi
szakiskolai képzésben következett be jelentősebb változás. A gép- és gyorsíró képzés
területén elsősorban a technikai feltételek korszerűsítése jelentett előrehaladást. Az
1998/99-es tanévtől ez a képzési forma is beintegrálódik a szakképzés rendszerébe. A
speciális szakiskolák száma az 1996/97-es tanévre tizenhatra emelkedett. Ez az iskola-
típus eredetileg az enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek képzésére volt hivatott,
de a szakmunkásképzés ellehetetlenülése, a demográfiai hullám növekedése miatt az
ép értelmű fiatalok képzését is biztosította. Döntő mértékben az általános iskolákra
épülve működött.

A társadalmi, gazdasági változásokat követő iskolafejlesztési munka nem párosult
kellő körültekintéssel. A térségi szakképzésben Szolnok és körzete domináns szerepet
tölt be.

Megjegyzés: Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-
működtetési és Fejlesztési Terve alapján.
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