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2017. április 27.-i 

65. számú HATÁROZAT 

A Szászrégeni SAM 3. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpontnak a megnevezésének, a „Szászrégeni 3. 

sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpont”-ra való megváltoztatásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 8084./20.04.2017. sz. indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Szászrégeni SAM 3. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpontnak a megnevezésének 

a megváltoztatására vonatkozó kérelmét, amelyet a 3909/27.02.2017. sz. iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, 

Tekintettel a 09/26.01.2017. sz. Határozatára a Szászrégeni SAM 3. sz. CSEI Igazgatói Tanácsának, 

a „Szászrégeni SAM 3. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpont”-nak a megnevezésének a „Szászrégeni 

3. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpont”-ra való megváltoztatásának Okfejtését, valamint a 

Szászrégeni Helyi Tanács Véleményezését, okiratok, amelyeket csatoltak a kérés alátámasztásának 

érdekébe, 

Az utólag módosított és kiegészített 1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvény 61. cikkely (2) bekezdés, 

valamint az utólag módosított és kiegészített 48/2003. sz. Törvény által módosításokkal és 

kiegészítésekkel jóváhagyott megnevezéseknek az odaítélésére és megváltoztatására vonatkozó 

2002. augusztus 29.-i 63. sz. Kormány Rendelet 2. cikkely ”c” betűjének értelmében, 

Az egyetem előtti tanítás országos rendszerének oktatási intézményeinek megnevezéseinek 

odaítélésének az eljárásának a jóváhagyására vonatkozó 2011.12.13.-i 6564. sz. Rendelet I. Fejezet 

– Általános rendelkezések, 4. cikkely (i) betű, 6. Vonalka, 5. bekezdés (a) és (c) betű, valamint (6) 

cikkely, (1) bekezdés alapján, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” és „d” betűje, összevetve az (5) bekezdés „a” 

betűjének 1. pontja előírásainak alapján, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely A Szászrégeni SAM 3. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpontnak a megnevezése 

megváltozik a „Szászrégeni 3. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpont”-ra. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Szászrégeni 3. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpontnak, 

amely felel a végrehajtásáért, valamint a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 8084/20.04.2017 sz. 

VI D/1 akta 

INDOKOLÁS 

A Szászrégeni SAM 3. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpontnak a megnevezésének, a „Szászrégeni 3. 

sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpont”-ra való megváltoztatásának határozattervezetéhez  

 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség 2006.12.27.-i 463. sz. Rendeletével (figyelembe véve a 

2006.12.04.-i határozatát a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek az Igazgatói Tanácsának), a 

Szászrégeni Művészeti és Szakmai Iskola a Szellemileg Fogyatékos Diákoknak, átalakult 

Szászrégeni SAM 3. sz. Inkluzív Oktatási Iskola Központtá, egység, amely művészeti és szakmai és 

speciális elemi és általános oktatású osztályokba beiskolázta a különböző típusú fogyatékkal élő 

diákokat. 

A 2009-2010-es tanévvel kezdődően a beiskolázási tervbe nem voltak belefoglalva SAM osztályok 

(művészeti és szakmai iskola), habár az iskolának voltak SAM osztályai a 2013-2014-es tanévig. 

Továbbá, különböző fogyatékosságú gyermekek be voltak iskolázva a műszaki líceumi oktatás 

keretében (1-3 év szintje), amelyet egy év gyakorlati képzési periódus követett a 3-as Szint, szakmai 

képzés, megszerzésének érdekébe (jelenlegi). 

A Tanügyi, kutatási, ifjúsági és sport miniszter 5555/2011. sz. Rendeletének 3. sz. melléklete, Az 

inkluzív oktatású iskolaközpontok megszervezésére és működésére vonatkozó Keretszabályzatának 

21. cikkelyének (1) bekezdése szerint, az inkluzív oktatási központokban az előadási-tanulási- 

értékelési tevékenységek, az utólag módosított és kiegészített 1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvény 

23. cikkelyének (2)-(5) mellékletei által előírt, tanulmányi szintek és rendszerek alapján történik. 

Következésképpen, mivel a líceumi, tehetség és technológiai oktatást, valamint a szakoktatást a 

Nemzeti Oktatási Minisztérium által megállapított szakokon és képesítéseken szervezik meg, a 

Nemzeti képesítések lajstroma szerint, az intézménynek jelenleg minimum 3 éves tartalmú a 

tanulmányi és szakoktatási szintje (4 év tanulmány a speciális szakoktatásnak). 

Következésképpen, nem lévén SAM osztály, a speciális oktatási igényekkel rendelkező diákok 

szakmaiasítása pedig a 4 éves speciális szakoktatás keretében zajlik, az iskola megnevezésében már 

nem indokolt a SAM rövidítés. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a Szászrégeni 3. sz. 

Inkluzív Oktatási Iskolaközpont megnevezésének módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

Készítette: Mihaela Iordache – tanácsadó 
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