
 

A Mexikói úton kerülne a legkevesebbe a folytatás 

helyszíni bejárást és fórumot tartottak hétfőn a szakközépiskola ügyében  

A hétfői egyeztetés eredményeként megvizsgálják, hogy adottak-e a feltételek a 

szakközépiskolai képzés folytatásához, a MEOSZ kérésére a nyolcadikos tanulók addig 

is felvételre jelentkezhetnek a Mexikói úti intézménybe. Kovács Ágnes, a MEOSZ 

elnökségi tagja azt kérte a döntéshozóktól, hogy az ügy kivizsgálásánál az élvezzen 

prioritást, hogy hogyan lehet a Mexikói úton folytatni a szakközépiskolai képzést. A 

MEOSZ azt is kérte, hogy az ügyben péntekig szülessen döntés és erről az igazgató 

megfelelően tájékoztassa a szülőket.  

A Mozgásjavító szakközépiskolájának megszüntetése kapcsán a szülői munkaközösség hétfőn 

helyszíni bejárásra és egyeztetésre hívta a fővárosi önkormányzat és az állam döntéshozóit. A 

tegnapi fórumon részt vett Pölöskei Gáborné, a főváros önkormányzat oktatási főosztályának 

vezetője és Házlinger György, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) 

főosztályvezetője. Kovács Ágnes a fórumot és a bejárást követő sajtótájékoztatón 

elmondta: akár most is kimondható, hogy a Mexikói úton sokkal könnyebb és sokkal 

kevesebbe is kerül a szakközépiskolai képzés feltételeinek megteremtése, mint a többi, 

javasolt intézményben, és mind a gyermekek jövője, mind a szülők szempontjából ez 

lenne a legmegnyugtatóbb megoldás.  

A fórumon a szülők hangot adtak a szakközépiskola megszüntetése miatti felháborodásuknak. 

Elmondták aggályaikat és félelmeiket, miszerint súlyos mozgáskorlátozott gyermekeiknek a 

javasolt intézmények megközelítőleg sem tudnak olyan ellátást nyújtani, mint a Mexikói úti 

iskola, ahol nagy létszámú, hozzáértő szakszemélyzet segíti egész nap a diákokat, ahol egy 

helyen van az iskola, a diákotthon, az ebédlő, a fejlesztéshez szükséges tornatermek, az 

uszoda, és ahová rendszeresen kijárnak a szakorvosok is. Az egyeztetésen elhangzott, hogy 

vezetői hiba történt, amikor az iskola igazgatója nem tájékoztatta megfelelően a szülőket a 

szakközépiskola megszüntetésének körülményeiről. A szülők nehezményezték azt is, hogy a 

döntéshozók nem folytattak érdemi egyeztetést a szülői munkaközösséggel és a döntés 

meghozatala előtt a főváros illetékesei nem tájékozódtak alaposan, nem látogattak el az 

intézménybe sem.  

A fórumot követően a résztvevők és a sajtó képviselői megtekintették az iskola azon részét, 

ahol az új szakközépiskolai évfolyam helyet kapna. A szülők megmutatták a múlt héten 

rendbehozott osztálytermet a Lajta-ház harmadik emeletén, amely tökéletesen megfelelne az 

ősszel indítandó új évfolyamnak, ahogy a szükséges, akadálymentes WC-k, mosdók is 

rendelkezésre állnak. A KIK vezetője elmondta: látja, hogy az épület akadálymentes, de 

ennek alapján még nem tudja megítélni, hogy minden feltétel adott-e a folytatáshoz. A 

helyszínen tartott sajtótájékoztatón a döntéshozók ígéretet tettek arra, hogy - első lépésként - a 

Mozgásjavító szakközépiskolája fogadhatja a 2013-2014-es tanévre vonatkozóan a felvételi 

jelentkezőket. Ezt követően a KIK egy szakértői bizottságot hoz létre, amely megvizsgálja, 

hogy adottak-e a szakképzési törvény szerinti személyi és tárgyi feltételek a szakközépiskolai 

képzés folytatásához. Az ügy fejleményeiről legkésőbb pénteken értesítik az iskolát.  
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