ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2010. augusztus 26.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2010. 08. 26-i ülésre

518/2009. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Összevont döntés A Gyomaendrődi Futball Club kérelme
Határidő: 2009. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. augusztus 26.
1. 2009. december 22-én kiutalásra került a Gyomaendrődi Futball Club részére a
bérleti díjakra visszatartott támogatásból 1.171.019 Ft.
2. A Képviselő-testületa 267/2010. (VI.24.) Gye Kt határozatával, az abban
részletezett ütemezésben engedélyezte a Gyomaendrődi Futball Clubnak a 2009.
évről áthúzódó számlák ( összesen: 1.186.260 Ft) rendezését 2011. II. félévig.
3. A 2003. március 24-én aláírt Használatba adási Szerződés módosítására 2010.
március 17-én került sor. A módosított szerződés alapján a sportpályák mellett
elhelyezett lámpatestek bérleti díjához az önkormányzat 80 % önkormányzati
támogatást biztosít.
127/2010. (III. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Városi örökség megőrzése és korszerűsítése - beruházás közbeszerzési eljárása
Határidő: 2010. 05. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. augusztus 18.
A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a beruházás folyamatban van.
128/2010. (III. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése - beruházás közbeszerzési eljárása
Határidő: 2010. 05. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. augusztus 18.
A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a kivitelező HIDKNAP Kft. az építési munkát
elvégezte.
129/2010. (III. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zsákutcák forgalomszabályozása

Határidő: 2010. 05. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. augusztus 18.
Az ideiglenesen üzemelő sorompók elkészültek.
135/2010. (III. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Havancsák János felajánlásának elfogadása
Határidő: 2010. 06. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. június 16.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadta Havancsák János (Szeged,
Marx út 13) felajánlását, miszerint a kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaendrőd,
Bem utca 14. szám alatti lakóingatlant ingyenesen átadja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának.
Az adásvételi szerződés 2010. június 16.-án aláírásra került. A földhivatal átvezette a
tulajdonosváltozást.
188/2010. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
Határidő: 2010. 05. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. augusztus 18.
A beszámolót a Képviselő-testület elfogadta.
214/2010. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2009. évi beszámolójának a jóváhagyása
Határidő: 2010. 07. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. május 27.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft. 2009. évről szóló beszámolóját. A társaság 2009. évi eredménye: -21.005 ezer
forint. A társaság elvesztette a saját vagyonát. A társaság vagyonvesztésének
helyreállítására a szükséges intézkedésket a Képviselő - testület megtette.
215/2010. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vagyonvesztés helyreállítása
Határidő: 2010. 07. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. június 8.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete intézkedett a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft. saját vagyonvesztésének helyreállítására. A vagyonvesztést helyreállító 19.415
eFt június 8.-án átutalásra került a társaság számlájára.
216/2010. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kovacsics Imre ügyvezető felmentése
Határidő: 2010. 07. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. július 30.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovacsics Imrét, 2010.
július 01. napjával visszahívta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői
tisztségéből.
217/2010. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a felmentvény megadása
Határidő: 2010. 07. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. július 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006.
évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolta, hogy Kovacsics Imre ügyvezető
a 2009. évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét
szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadta.
218/2010. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. I. negyedévi menedzsmentjéről
Határidő: azonnal, felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. május 27.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó
beszámolóját a kötvényből származó forrás 2010. I. negyedévi menedzsmentjéről.
221/2010. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Cséffai János könyvvizsgáló megbízásának a meghosszabbítása
Határidő: 2010. 06. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. június 30.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
könyvvizsgálójának Cséffai Jánosnak a szerződés meghosszabbítása megtörtént
2013. május 31. napjáig a Képviselő - testületi határoztaban leírt díjazás mellett.
231/2010. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatti ingatlan kezelésének visszavétele a Térségi
Szociális Gondozási Központtól
Határidő: 2010. 06. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. június 1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő út 66.
szám alatt lévő ingatlant a Térségi Szociális Gondozási Központ kezeléséből 2010.
június 1. napján visszavételre került leltár szerint. A közműátírások folyamatban
vannak.
250/2010. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi
finanszírozási helyzetéről

Határidő: azonnal, felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. június 24.
A tájékoztatást a Képviselő-testület módosítás nélkül elfogadta.
255/2010. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dr. Kovács Béla megbízása a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatóii feladatinak ellátására
Határidő: 2010. 08. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. augusztus 13.
Dr. Kovács Béla intézményvezető kinevezése 2010. augusztus 15. napjával
megtőrtént.
Határidő: 2010. 08. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. augusztus 13.
Dr. Kovács Béla intézményvezetői kinevezése 2010. augusztus 15. napjával
megtörtént.
266/2010. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: vállalkozási szerződés a Gyomaközszolg Kft-val
Határidő: 2010. 08. 26., felelős: Egeresi András, végrehajtva: 2010. augusztus 18.
A Gyomaközszolg Kft-vel a vállalkozói szerződés megkötésre került.
275/2010. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: dr. Ficsor István vételi ajánlatának elutasítása
Határidő: 2010. 07. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. július 7.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete döntése dr. Ficsor István Kétegyháza,
Széchenyi I. u. 70. sz. alatti lakosnak 2010. július 7.-én postázásra került.
285/2010. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fekécs László kérelme önkéntes befizetésen alapuló út érdekeltségi hozzájárulás
visszafizetésére
Határidő: 2010. 07. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. július 23.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Fekécs László Gyomaendrőd, Napkeleti u. 1/3. sz. alatti lakos részére a
2009. november 3-án teljesített 68.915 Ft út érdekeltségi hozzájárulás postai úton 2010. július 23.-án továbbítva
lett.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező
bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2010. évi
költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, hogy a benyújtásra
került pályázatokhoz a költségvetésben nevesíteni kellett az önerő összegét, az eredeti költségvetésben nem
tervezett kötelezettségvállalások is megjelenítésre kerültek, illetve a zárszámadást követően beépítésre került az
elfogadott pénzmaradvány összege.
A költségvetés teljesítése a következők szerint alakult az első félévben.
Önkormányzat bevétele:
Adatok E Ft-ban
Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

4.347.015

Teljesítés

Teljesítés / Módosított ei.
%
1.544.441
32,26

4.786.371

Bevételek teljesítésének alakulása:
Megnevezés

Összeg E Ft-ban

Önkormányzat költségvetési támogatása
Sajátos működési bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önállóan műk.és gazd. intézmények bev.
Polgármesteri Hivatal bevétele
Ktgvetési hiány belső fin. eszk. (pénzm.)

619.848
433.221
1.580
212.117
297.358
19.663

Összes bevételhez (egyéb fin. bev. nélkül)
viszonyított arány (%)
39,14
27,35
0,10
13,39
18,77
1,25

Az önkormányzat költségvetési támogatása 39,14 %-a az összes bevételnek.
A sajátos működési bevételek 27,35 % -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos műk. bevételek között
mutathatók ki a helyi adó bevételek (a betervezett összeg 47%-a teljesült), az átengedett központi adók
(Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 13,39 %-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá
tartozó önállóan működő intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 18,77 %-a az összes
bevételnek.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya minimális az összes bevételen belül. Itt
jelentkeznek a tárgyi eszközök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből
származó bevételek összegei.
A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló eszközök között jelennek meg az előző évben
képződött pénzmaradványok felhasznált összegei, melyek összes bevételhez viszonyított aránya 1,25%-ot
tett ki a vizsgált időszakban.
Önkormányzat kiadása:
Adatok E Ft-ban
Eredeti előirányzat
4.347.015

Módosított előirányzat

Teljesítés

4.786.371
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Teljesítés/ Módosított ei.
(%)
1.833.300
38,30

Kiadások teljesítésének alakulása:
Megnevezés
Működési kiadás
Felújítás
Fejlesztés
Tartalék

Módosított előirányzat (E
Ft)
2.734.115
195.627
577.492
1.279.137

Teljesítés (E Ft)
1.427.328
58.673
323.808
0

Teljesítés/ Módosított ei.
(%)
52,20
30,00
56,07
0,00

A működési kiadások 52,2 %-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt:
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás alig több mint felét, azaz 50,68
%-át, a dologi kiadások 34 %-át, a pénzeszköz átadások pedig 15,21 %-át teszik ki.
A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 30 %, illetve 56,07 %-os a
teljesítés.
A betervezett felújítások közül megvalósult 75 %-os pályázati támogatással a járdafelújítás, a Népház belső udvar
felőli homlokzatának felújítása, valamint ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák történtek. A
Sportcsarnok padlóburkolat cseréjének és a Városi örökség elnevezésű pályázat keretében megvalósuló felújítások
kiadásai a második félévben fognak jelentkezni.
A beruházások között megtervezett projektek közül befejeződött a belvíz V. ütem, megtörtént a kifizetése a 4+1 utca
építési, felújítási számlájának, lezajlott a Zöldpark Kft. eszközbeszerzése, lezárult a Magtárlaposi beruházás.
Megtörtént a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél 56.000 E Ft összegben a tőkeemelés, Vízmű részvényvásárlásra került
sor még az év elején 50.400 E Ft összegben, valamint megtörtént 2.790 E Ft összegben az új Hulladéklerakó Kft.
részére a törzstőke átadása. Folyamatban van a közel 140.000 E Ft bruttó költségű kerékpárút beruházásunk,
melyhez a vizsgált időszakban 11.000 E Ft összegű kifizetés tartozott.
Az Önkormányzat gazdálkodása összességében az első félév során stabilnak mondható, finanszírozási nehézségek
sem a Polgármesteri Hivatalnál, sem az intézményeknél nem jelentkeztek. Az első félévben jelentkező többlet
kötelezettségvállalásokra az előző év gazdálkodása során képződött szabad pénzmaradvány és a többletbevétel
fedezetet nyújtott.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (Polgármesteri Hivatal, Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi
Szakközépiskola és Kollégium, Térségi Szociális Gondozási Központ, Városi Egészségügyi Intézmény) 2010.
év első félévére vonatkozó szöveges beszámolóit a mellékletek tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Humánpolitikai Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2010. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992.
évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési
helyzetéről.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2010. I. félévi költségvetési beszámolója
Feladat ellátás általános értékelése:
A Képviselő-testület által elfogadott 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó feladatok kerültek végrehajtásra.
Az első félévben a hivatali dolgozók létszáma nem változott, azonban az egyes posztokon
személycserék történtek és belső átcsoportosításokra került sor.
A költségvetési rendeletnek megfelelően a hivatal létszáma 60 fő.
Személyi változások a következő helyeken történtek 2010 első félévében:
 A fizikai állomány négy fős létszáma a megváltozott munkafeladatok miatt egy fővel
csökkent, Lidákné Vincze Judit 2010. március 1. napjától ügykezelőként dolgozik
hivatalunkban.
 2010. január 1. napjától a Humánpolitikai Osztályon egy dolgozó határozott idejű
szerződésének lejárta miatt belső átszervezéssel az Adó osztályról dr. Tímár Andrea vette át a
szociális ügyintézői feladatokat. Az eddig betöltött munkakörébe Rovnyik Szergej került a
pályázatíróktól.
 A pályázatíróknál időközben megüresedett Weigertné Szilágyi Erika álláshelye is,
gyermekének születése miatt, ott két ösztöndíjas szerződéssel alkalmazott munkatárs segíti a
munkavégzést.
 A Városüzemeltetési Osztályon közös megegyezéssel megszüntetésre került három dolgozó
köztisztviselői jogviszonya, megüresedett a jogász, műszaki ügyintéző és közterületfelügyelői álláshely. A jogász munkakört 2010. június 1. napjától dr. Tímár Andrea tölti be, a
szociális ügyintézői munkakört hirdetés útján töltöttük be pályakezdővel.
 A másik két álláshely szintén pályázat útján kerül betöltésre. A műszaki ügyintézői állás
másodszor van meghirdetve, mivel az első meghirdetés alkalmával kiválasztott visszamondta
a munkakör betöltését.
 A Titkársági osztályon a titkárnő gyermeket vár, helyére a Kirendeltségről Csikós Anikó
került, az általa eddig ellátott feladatra határozott idejű szerződéssel alkalmazunk egy
ügykezelőt.
Az üres álláshelyek minden esetben meghirdetésre kerültek, a pályáztatási eljárást önkormányzatunk a
jogszabályi előírásoknak megfelelően lefolytatta.
2010. év első felében az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját.
2010. január 1-jétől a belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között
a Cs.A.Cs. Kft. - Cséffai János vezetésével - látja el. Az elvégzett éves ellenőrzésekről,
észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről külön
előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást következő év áprilisában.
A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 2009. november 4. napjától 9
munkanapon keresztül helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében:
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Térségi Szociális Gondozási Központ
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az ellenőrzés tárgya a 2008. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív
hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául
szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az
ellenőrzés 2010. február hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt hiányosságokról, az

önkormányzat ellenőrzésre tett észrevételeiről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatásban
részesült.
Az Önkormányzat által nyert pályázatokhoz kapcsolódóan több esetben történt a támogató hatóságok
részéről ellenőrzés.
Helyszíni ellenőrzések az alábbi projektek esetében történtek:
- TEUT 2009 – Hősök útja felújítása: utó ellenőrzés
- TEKI 2008 – Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön: záró ellenőrzés
- CÉDE 2009 – Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében: közbenső szemle
- TEKI 2009 – Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön: közbenső ellenőrzés
- DAOP-2008-3.1.1/B: Útépítések és felújítások Gyomaendrődön: záró ellenőrzés
- LEADER rendezvény pályázat – XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál: helyszíni szemle a
rendezvény alatt
Az ellenőrzések alkalmával a hatóságok nem állapítottak meg hiányosságot, pótlólagos
dokumentumok megküldésére kérték fel az önkormányzatot olyan esetekben, ahol az ellenőrzéshez
szükséges dokumentumok még nem álltak rendelkezésünkre az ellenőrzés időpontjában. Ezen
dokumentumok megküldésével a hatóságok teljesnek nyilvánították az ellenőrzéseket, mindent
megfelelőnek találtak.
A Hatósági Osztály munkáját az Illetékhivatal ellenőrizte a vizsgált időszakban, hiányosságot nem tárt
fel.

Önkormányzatunkat érintő folyamatban lévő peres ügyekről az alábbi rövid tájékoztatást kívánjuk
nyújtani:
•

Az A.S.A. Kft. kártérítési igényt nyújtott be a társulásban részt vevő önkormányzatok felé:
A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére kiírt közbeszerzés
jogorvoslati eljárása 2007. novemberében lezárult. Az eljárásban vesztes A.S.A Kft. 2005.
márciusában támadta meg a Beruházó Munkacsoport döntését, mely szerint a Remondis
(Rethman) Kft. lett az eljárás nyertese. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában a
Beruházó Munkacsoport döntését elfogadta. Az A.S.A. Kft. további jogorvoslat ügyében a
Fővárosi Bírósághoz fordult, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát támadta meg.
Az ügyet lezáró Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében az ajánlatkérő megsértette a
közbeszerzési törvényt, mivel a Remondis Kft. ajánlatát érvényesnek minősítette. A bírósági
ítélet értelmében ugyanis a Remondis Kft. ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. Kft. 58.250.000,-Ft
kártérítési igényt, valamint a telep üzemeltetésre történő átvételének igényét jelentette be az
önkormányzatok felé. 2009. március 26-án a Szegedi Ítélőtábla elutasította az A.S.A. Kft.
kártérítési igényét, illetve a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére a Remondis Kft. és
az Önkormányzat között létrejött szerződést hatályban tartotta.
Az ügy a felek fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróság elé került. A LB a 2009. év végén
meghozott ítéletében az I. fokon eljárt Bíróság ítéletét hagyta helyben, aminek értelmében az
A.S.A. Kft. kártérítési igényét elutasította, a Remondis Kft. és az Önkormányzatok közötti
szerződést semmisnek nyilvánította, amelyet 6 hónapig hatályában fenntartott. Ennek
értelmében a Remondis Kft-vel kötött szerződés 2010. május 10-én hatályát veszti és 2010.
június 6-ig a Remondis Kft. és az Önkormányzatok kötelesek egymással véglegesen
elszámolni. Ez az elszámolás jelen pillanatban is folyamatban van, folynak az egyeztető
tárgyalások.
Mindezek mellett 2009. év végén a 9 tulajdonos Önkormányzat létrehozta a Gyomaendrődi
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, mely 2010-ben rendelkezett arról, hogy a telep
üzemeltetését a tulajdonos önkormányzatok által létrehozandó gazdasági társaságra kell bízni.
A társulás megalapításakor a gesztor önkormányzat a tulajdonosi jogok gyakorlásával
kapcsolatos hatáskörét a Társulási Tanácsra ruházta át.

Előreláthatólag a települési önkormányzatok 2010. augusztusi ülésükön hagyják jóvá azon
okiratot, mely alapján megnyílik a lehetőség a vagyontárgyat létrehozó önkormányzatok közti
tulajdonviszonyok rendezésére.
Az önkormányzatok által a telep üzemeltetésére létrehozott Regionális Hulladékkezelő Kft.
cégbírósági bejegyzése 2010. július 13-án történt meg.
•

Védelmi övezet per: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet
nyújtottak be a Békéscsabai Városi Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd,
Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város
önkormányzatai, mint I – IX. rendű alperesek ellen kártalanítás iránt. Felperesek a
hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok és a védelmi övezet nem
jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a hulladéklerakó-telep
működését felfüggeszteni és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet kijelölésére. Ezen
túlmenően kérik alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok
megvásárlására, részben kártalanításra a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű
használatának jelentős mértékű korlátozása, akadályoztatása miatt.
2009. évben nem történt előrelépés az ügyben, elsőfokú ítélet továbbra sem született. A perben
több szakértő is részt vett (ingatlanforgalmi, környezetvédelmi stb.) azonban nem sikerült
meghatározni sem az ingatlanok valós értékcsökkenését, sem pedig azt, hogy ebben a védelmi
övezetben mely növények termelhetők és melyek nem.
A legutóbbi tárgyalás 2010. áprilisában volt. A bíróság a jogszabályi rendelkezések, valamint
a szakértők és a tanúk által elmondottak figyelembevételével arra a következtetésre jutott,
hogy a hulladéklerakó megfelelő működtetése mellett a termőföldek minőségében kár nem
keletkezhet és nincs kifejezett jogszabályi tiltás arra vonatkozóan, hogy a védelmi övezetben
nem lehet mezőgazdasági tevékenységet folytatni, azonban a védelmi övezet ingatlannyilvántartási bejegyzése önmagában elegendő arra, hogy a tulajdonosok ingatlanában
értékcsökkenést okozzon. Ezért a Békés Megyei Bíróság az alperes önkormányzatokat
23.140.554 Ft összegű kártalanítás és kamatai felperesek részére való megfizetésére kötelezte,
valamint kötelezte 602.000 Ft perköltség megfizetésére. Az ítélet még nem jogerős.
Kihirdetésére 2010. április 28-án került sor. A feleknek az ítélet kézbesítésétől számítva 15
nap állt rendelkezésükre, hogy fellebbezéssel forduljanak a Szegedi Ítélőtáblához.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év futamidőre,
3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt. A kötvény összege elsősorban pályázati saját
erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik.
A kötvény paraméterei:
• Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
• Kötvény lejegyzése: CHF
• Jegyzéskori árfolyam: 158,35
• Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
• Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
• Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés
2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án
történik.
• Kamatozás módja: változó
A kötvényforrás 2010. január 1. napján forintban: 1.105.233.122 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
• 2010. január hóban: 50.400.000 Ft összegben Vízmű részvényvásárlás
• 2010. március hónapban kamatfizetés történt 35.016 CHF összegben (6.635.532 Ft)

•

2010. május hónapban 56.000.000 Ft összegben Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés
végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása).

2010. január 1. és június 30. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta az 50 millió Ft-ot.
2010. június 30-án a kötvényforrás forintban 1.042.132.678 Ft-ot tett ki.
A 2010. június 30-ai MNB középárfolyam (216,67) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.368.487.000 Ft.
Az önkormányzat pénzügyi tanácsadójának a vizsgált időszakban kifizetett prémiumdíj összege 2009.
II. féléve után bruttó 6.757.031 Ft volt.
Az első félév során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések
kockázatának vizsgálatára, az adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére. A
folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtása, működtetése céljából a hivatal
valamennyi osztálya, irodája elkészítette éves ellenőrzési ütemtervét, melyben rögzítésre kerültek az
ellenőrzési területek, az ellenőrzések időpontjai, felelősei. A végrehajtott ellenőrzések megállapításait,
a feltárt hiányosságokat, a hibák kijavítására tett intézkedéseket megfelelően dokumentáljuk, ellen
jegyeztetjük, majd a belső honlapon közzé tesszük.
Bevételek alakulása:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés/
Módosított ei .
%

Önkormányzat
költségvetési
támogatása

713473

979654

619848

63,27

Sajátos működési
bevételek

895126

895126

433221

48,40

Polg. Hiv. saját
bevétele

141360

209481

187516

89,51

Átvett pénze.
műk.

445851

341231

63560

18,63

Felhalm. célú bev.

299987

306387

28318

9,24

1429868

1614464

9476

0,59

21468

21468

19544

91,04

0

0

-34638

3947133

4367811

1326845

Előző évi
pénzmaradvány
Kölcsönök
visszatér.
Finanszírozási
bevételek
Bevételek
összesen

30,38

Az időarányos teljesítést befolyásoló tételek az alábbiak:
Az önkormányzat költségvetési támogatás teljesítésénél a kötött felhasználású támogatások és a
központosított támogatások előirányzata és teljesítése közel azonos összegű, mivel a teljesítéssel
arányosan utalja a kincstár a támogatást. 2010. évtől a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16.
számú melléklete alapján változott a normatív állami támogatás utalásának az időpontja, ettől az évtől

kezdődően a kincstár minden hónap utolsó munkanapján utalja az állami támogatást az
önkormányzatok részére, mely támogatási összeg az önkormányzatok pénzforgalmában csak a
következő hónap elején jelentkezik. (Előző években hónap végén 25-28. között az önkormányzat
bankszámlájára átutalásra került az állami támogatás.)
A sajátos bevételeknél a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó (átengedett)
Talajterhelési díj
Pótlék és bírság
Összesen:

Előirányzat, EFt
32.000
5.450
28.500
7.000
270.000
75.000
950
5.000
423.900

Teljesítés, EFt
13.680
2.861
14.992
989
129.025
39.216
1.199
3.452
205.414

Teljesítés, %
42,75
52,50
52,60
14,13
47,79
52,29
126,21
69,04
48,46

A helyi adóbevételek 48,46 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. A telekadó, a magánszemélyek
kommunális adója, a gépjárműadó, a pótlék és bírság bevételének teljesítése időarányosan a
tervezettnek megfelelően alakult. A talajterhelési díj befizetésének esedékessége minden év március
31-e, így annak összege már csak a hátralékok behajtása során befizetett összegekkel nőhet. Kisebb
lemaradást mutat az iparűzési adó befizetése az időarányosan esedékességhez képest, azonban az
iparűzési adó nagyobb része – az előlegfizetés, feltöltés, behajtási cselekmények miatt – a második
félévben jelentkezik. Ugyanígy, az üdülési szezon második félévre jutó nagyobb hányada miatt, az
idegenforgalmi adó jelentősebb része is ekkor kerül befizetésre. Az építményadó teljesítése mutat
jelentősebb lemaradást a tervezetthez képest, ez főleg az iparűzési adóalanyok építményadójának meg
nem fizetéséből adódik.
Kintlévőségek elemzése, behajtási cselekmények:
EFt

Adónem

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális
adója
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Tőketartozás
összesen:

Nyitó
hátralék
2010.
január 1én
9.273
1.547

Folyó
Nyitó
évben
hátralékból
keletkezett
még
tartozás
fennálló
összege
tartozás
18.703
8.311
2.996
1.034

Ebből:
Összes
hátralék

nem
esedékes
tartozás

esedékes
tartozás

27.014
4.030

14.600
2.425

12.414
1.605

7.448

15.635

5.816

21.451

12.784

8.667

110

407

18

425

172

253

58.317
24.263
341

179.935
48.831
602

40.440
20.055
203

220.375
68.886
805

153.027
39.270
0

67.348
29.616
805

101.299

267.109

75.877

342.986

222.278

120.708

A folyó évi behajtási cselekmények eredménye a nyitó hátralék és a nyitóból még fennálló tartozás
oszlopainak különbségéből látszik. Eszerint a nyitó hátralék összege 25.422 E Ft-tal csökkent. A
gazdasági válság hatása 2010. évre is áthúzódott, ez jól látszik az ez évben keletkezett hátralék
növekedéséből, melynek legnagyobb hányadát az iparűzési adó, az építményadó és a gépjárműadó
hátralékának növekedése teszi ki. A hátralék növekedése szükségessé tette, hogy már az első félévben

is végezzünk egy az év végi behajtási cselekményekkel azonos, átfogó behajtást, melynek eredménye
főleg a második félévben fog látszani. A második félév fontos feladata a behajtási cselekmények
további fokozásával a hátralék összegének csökkentése.
A bevételek alakulását, a kintlévőségek változását a behajtási cselekményeken túl a méltányossági
intézkedések, fizetési könnyítések is befolyásolják.
Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése:
2010. június 30-ig 25 db kérelem került benyújtásra, melyek jogerős befejezést követően, az alábbi
összegekkel érintették az adóbevételeket.

Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszem.komm.adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Összesen:

2010. június 30-ig
Részletfizetés, illetve
egyösszegű befizetés,
Fizetési halasztás, Ft
Ft
510.680
98.850
0
0
3.850
15.300
2.441.802
6.670.758
397.440
6.282.765
11.533
0
147.516
1.150.665
0
145.333
3.512.821
14.363.671

Törlés, Ft
0
61.644
0
0
0
0
612.470
55.314
729.428

Tőketartozás törlésére (mérséklésére) a telekadó tekintetében (méltányossági eljárás keretében) került
sor. Pótlék és/vagy bírság törléséhez az adózónak vállalnia kellett a tőketartozás egyösszegű
megfizetését.
A részletfizetés és fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyeknél a szociális és anyagi helyzet
körülményei, jogi személyeknél, egyéni vállalkozóknál és más szervezeteknél a gazdasági nehézségek
kerültek megjelölésre.
Behajtási cselekmények:
A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást és a
jelzálogjog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál
letiltás került kiadásra, az első félévben összesen 167 esetben, melynek összegszerűségét az alábbi
táblázat mutatja.
Érintett adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Egyéb behajtásra átadott köztartozás
Idegen tartozás
Összesen:

Letiltott összeg
2010. június 30., Ft
93.015
134.950
611.358
411.600
658.576
26.066
687.003
26.930
1.433.084
2.581.267
6.663.849

Azonnali beszedési megbízás kiadására 1.749 esetben került sor, 142.906.830 Ft tartozásra.

Ellenőrzéssel, 14 esetben, összesen 441.717 Ft adókülönbözet került feltárásra az alábbiak szerint:
építmény adó
telekadó
magánszemélyek
adója
pótlék
bírság

kommunális

134.695
87.946
50.997
40.485
127.594

Az adóhatósági behajtási cselekmények jelentősebb része a második félévben zajlik, így annak hatása
év végén fog valós eredményt mutatni. (A helyi adóbevételek elemzését készítette: Enyedi László
osztályvezető)
A saját bevételek 89,51 %-on teljesültek, melynek indokai:
 A felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek teljesítése meghaladja a tervezettet, így az
előirányzatot a következő rendelet módosítás során rendezni szükséges.
 A kamatbevétel a tervezetthez képest jóval az időarányos felett teljesült. A 62.500.-E Ft
tervezett kamatbevétellel szemben 77.322.-E Ft teljesült.
 Az egyéb bevételek között jelentkezik a Gyomaközszolg Kft.-től származó 3.250.-E Ft
bevétel, mely a 2009. évi hulladék elszámolás díjkompenzációjából adódik, továbbá 1.150.-E
Ft összegű kötbér, mely a belvíz V. ütem késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó kötbér fizetési
kötelezettségből keletkezett.
 Pályázati dokumentáció kiadásával kapcsolatosan 1.402.-E Ft bevétel származik.
A működési célra átvett pénzeszközök teljesítése elmarad az időarányostól (18,63 %), mely azzal
magyarázható, hogy a költségvetésben megtervezett segélyek (Rendszeres segélyre átvett pénz) és a
közcélú támogatás állami pénzeszközei a kötött felhasználású normatív támogatások között
teljesülnek, az előirányzat megtervezése azonban itt történik, mely az összes átvett pénzeszköz
előirányzatának több mint 60 %-a.
A támogatás értékű működési bevételek teljesülése az Országgyűlési Képviselő Választásra leutalt
3.052 E Ft összegét, az ösztöndíjasok támogatását (2.160 E Ft), a településőrök támogatását (1.391 E
Ft), a támogató szolgálat működésére leutalt összeget (8.605 E Ft), a megelőlegezett gyermektartásdíj
bevételét, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, a közhasznú foglalkoztatottak után
megigényelt támogatásokat és a társulási normatív bevételeket (3.973 E Ft) mutatja. Itt jelenik meg
továbbá a kisebbségek támogatása, az érettségi tételek őrzésére, a jegyzők által működtetett szakértői
bizottság működtetésére kapott, illetve a Nemzeti Kulturális Alaptól a Kállai Ferenc Portréfilm
elkészítésére megnyert 1.300.-E Ft támogatás.
A felhalmozási célú bevételeknél a megtervezett pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül
realizálódott az AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 4.117.-E Ft, valamint a Térségi
Szociális Gondozási Központ ingatlan felújításához kapcsolódó pályázat 500.-E Ft összege, továbbá a
beköltözési hozzájárulásból és közérdekű kötelezettségvállalásból befolyt 3.419.-E Ft. Itt jelennek meg
a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetései (14,72 %), melyek az előző évi kintlévőségekből
befolyt összegeket mutatják, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések
(62,09 %). A lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetéseinél az alacsony teljesítés oka, hogy a
4+1 utca építésénél lakossági érdekeltségi hozzájárulás kivetés nem történhetett a beruházáshoz
kapcsolódó pályázati támogatásból adódóan, ugyanakkor a tervezéskor még nem volt ismert, hogy a
támogató hatóság nem járul hozzá az önkormányzati saját erő érdekeltségi hozzájárulás formájában
történő csökkentéséhez.
A kölcsönök visszatérüléséből származó bevételeknél a teljesítés aránya több, mint 90 %, A lakosság
részéről a lakáshitel és belvízhitel törlesztések az időarányosnak megfelelően, a közköltséges temetés
visszafizetése a tervezett felett (144,9 %) teljesült. A közköltséges temetésnél az előírás, azaz a
közköltségen történő temetés kiadásának a teljesítése is magas, 2.630.-E Ft, mely évek óta növekvő

tendenciát mutat. Az egyre növekvő kölcsön összege miatt a közköltséges temetés visszafizetésének
összege is emelkedik, bár az alacsonyabb mértékben mint a kiadások teljesítése, ebből adódóan a
hátralékos állomány növekvő tendenciájú. Az egyéb kölcsönök visszafizetésénél a teljesítés 14.451.-E
Ft, melyből a Gyomaszolg. Kft. 11.511.-E Ft tulajdonosi kölcsönt fizetett vissza az inkubátorházzal
kapcsolatosan.
A vállalkozói alapba történő negyedéves előírásokat a Leontex Kft. és a Széchenyi Vadásztársaság
teljesítette, az Ignácz Kft. az I. negyedéves 500.-E Ft-os előírására május végéig fizetési haladékot
kért, és azt az önkormányzattól meg is kapta, azonban a törlesztő részletek összege augusztus 9.-ig
255.-E Ft. A második negyedéves 500.-E Ft-os törlesztő részlet nem került teljesítésre.
Kiadások alakulása:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés/ Mód.
Ei. %

Személyi
juttatások

414771

431378

206040

47,76

Munkaadókat
terhelő járulékok

101721

106062

49168

46,36

Dologi kiadások

355047

457013

285880

62,55

Pénzeszköz
átadások

389897

434665

217092

49,94

Működési
kiadások
összesen

1261436

1429118

758180

53,05

Felújítások

106332

190158

55212

29,03

Fejlesztési
kiadások

456690

539284

290622

53,89

15932

18082

26171

144,74

5333

5333

3031

56,83

0

0

0

0,00

Felhalmozási célú
pénzeszköz
átadások
Kölcsönök
nyújtása
Hitel törlesztés
Egyéb
finanszírozás
kiadásai
Kiadás összesen

-13607

1845723

2181975

1119609

51,31

vizsgálva
A személyi juttatásokat és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat
megállapítható, hogy az első félév során a felhasználás nem érte el az időarányos 50%-ot. Ez az
alábbiakkal magyarázható:
•

A közcélú foglalkoztatásra megtervezett éves keret felhasználása a ténylegesen
foglalkoztatottak létszámától függ, azaz nem időarányos. Az év első hónapjaiban a közcélú
foglalkoztatottak létszáma 61 fő/hó volt, majd létszámuk a közfoglalkoztatási terv elfogadását

•

•

követően 89 főre növekedett, június 30-án a közcélú foglalkoztatotti létszáma 199 fő. A
vizsgált időszakban az éves keret 40%-a került felhasználásra.
A személyi juttatások időarányos alatti teljesülése másrészt azzal is indokolható, hogy a
hivatal dolgozóinak biztosított éves cafetéria keret (bruttó 242.000 Ft/fő/év) felhasználása - a
választott juttatás jellegétől függően - nem időarányosan történik (pl. az üdülési csekk). A
közszférában dolgozók február és április hónapokban 49.000-49.000 Ft összegben egyszeri
kereset-kiegészítésben részesültek.
További indoka az időarányos alatti teljesülésnek, hogy a hivatalon belüli személyi
változásoknak és cseréknek bérmegtakarító hatása volt, ugyanis a távozó kollégák helyére új
kollégák még nem kerültek felvételre. A feladatok jelen pillanatban szétosztásra kerültek az
érintett osztályok dolgozói között, a helyettesítések díja pedig a II. félévtől jelentkezik a
kiadások között.

A kiadások közül a dologi kiadások teljesítése 62,55 % - os. Az időarányost meghaladó teljesítés az
alábbiakkal magyarázható:
• Az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás első félévi
teljesítése, melynek összege 11.520 E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások
között jelentkezik, előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a
pénzmaradványban.
• A fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépés (a fordított áfa könyvelésének
egyik lépéseként megjelenik a fordított áfa összege a dologi kiadások áfa-ja között, illetve
ezzel párhuzamosan az áfa bevételek és visszatérülések között is).
• A dologi kiadások áfa nélküli összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 51%-os
teljesítést mutat. A dologi kiadásoknál az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik a
hivatali igazgatási szakfeladaton az írószer, irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél (74 %),
igen magas a postai szolgáltatás (65 %) költsége, továbbá az államháztartáson kívülre
továbbszámlázott működési kiadások (itt jelenik meg a Fő út és Bajcsy út kiviteli
tervdokumentációjának 3.500 E Ft + áfa összege, melynek fizetési határideje 2010. 08.
18.) aránya is. A szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatásnál jelentkező AROP
pályázattal kapcsolatos tételek (1.800 E Ft) a következő rendeletmódosítás alkalmával
kapnak előirányzatot (a fejlesztések között megtervezett összegből). Ez követően a
teljesítés az időarányosnak megfelelő értéket fogja mutatni. Az energia jellegű kiadások a
szezonalitásnak megfelelően teljesültek.
A Polgármesteri Hivatalnál megbízási és egyéb szerződés alapján szolgáltatást végzők részére első
félévben az alábbi feladatokra történt kifizetés (nettó összegek) :
• Ügyvédi munkadíj: havi 50 E+100 E Ft
• KOVERO Kft. könyvvizsgálói díja: havi 83 E Ft
• Energetikus szolgáltatási díja: havi 80 E Ft
• Pénzügyi szaktanácsadói feladatok: havi 125 E Ft
• Kötvény menedzsment prémium díja (2009. II. féléve után): 5.405 E Ft
• Pályázatfigyelés: havi 120 E Ft
• Főépítészi feladatok ellátása: havi 144 E Ft
• Testületi ülésről felvételkészítés: 255 E Ft (3 db számla)
• Takarítás költsége: havi 481 E Ft
• Szakvélemény készítése ápolási díjhoz: 16 E Ft/alkalom
• Lapkiadás (lapszerkesztés:100 E Ft/hó, terjesztés: 17 E Ft/hó, nyomtatás: 186 E Ft/hó,
tördelés: 25 E Ft/hó)
• Eseti jellegű szolgáltatási díjak: (Iratselejtezés: 200 E Ft, munkaköri alkalmassági
vizsgálat: 170 E Ft, befektetési kockázati hatástan. – Inkubátorház -: 180 E Ft,
Gyomaközszolg Kft. hatástan.: 200 E Ft, stb.)
A Polgármesteri Hivatalnál veszélyes hulladék raktározása nincsen, az elhasznált festékpatronokat a
szállító elszállítja.

A működési célú támogatások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében időarányos.
• A Liget Fürdő Kft. április 30-ig felhasználta az éves támogatási keretet, azaz a 25.000 E Ft-ot,
illetve a májusi testületi ülést követően megtörtént a Fürdő részére a 19.415 E Ft átutalása,
mely összeg a 2009. évi gazdálkodás során elszenvedett vagyonvesztés helyreállítását
szolgálta.
• Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a Déryné Közösségi Ház
működésére átadott támogatás, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, valamint a Civil, a
Sport és Ifjúsági alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek
időarányos része.
• Segélyezés címén az első félévben a rendelkezésre álló keret 42 %-a került felhasználásra.

Felújítások alakulása:
Az első félévben felújítási munkákra a hivatal 55.212 E Ft összeget fordított, azaz a módosított
előirányzat közel 30 %-át. A felújítások között teljesült:
• A Városi örökség pályázat (hivatal épületének tető –és homlokzat felújítása, Kner Imre
Gimnázium könyvtár épületének felújítása, Szabadság tér zöldfelület és sétány felújítása)
kiviteli munkái július végén kezdődnek, az eddig felmerült 2.942 E Ft a kiviteli terv és a
szükségletfelmérés költségét tartalmazza,
• Szennyvíz-és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák 24.240 E Ft összegben valósultak meg a
vizsgált időszakban,
• A pályázati forrásból megvalósult járdafelújítás kiviteli munkái és a műszaki ellenőrzés díja
17.710 E Ft-ba került,
• A Déryné Művelődési Ház belső homlokzatának felújítására 5.233 E Ft-ot fordítottunk,
• A Sportcsarnok padlófelújítása kapcsán a vizsgált időszakban 620 E Ft merült fel,
• Csapadékvíz elvezető csatorna a Kőrösi Cs. S. és az Esze T. utcáknál 132 E Ft összegben
• A Katona József Művelődési Ház előtti terület térburkolása, csapadékvíz elvezetése 3.904 E
Ft-ba került,
• A Városi Könyvtár 251 E Ft-ot fordított a főelosztó szekrény felújítására.
Fejlesztési kiadások alakulása:
A tervezett beruházások több mint 53 %-ban teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó kiadások bruttó 1.352 E Ft összegben
Számítógép vásárlás a Humánpolitikai Osztályra 752 E Ft
Salgo polc az Irattárba 290 E Ft
Városháza akadálymentesítési pályázatával kapcsolatban felmerült 280 E Ft
Ingatlan vásárlása (Győzelem TSZ) 400 E Ft összegben
Okmányirodába működési engedély nyilvántartó program és egy lézernyomtató vásárlása
történt 300 E Ft összegben
Az önkormányzat vásárolt 2 db új gépjárművet, ehhez kapcsolódóan ebben az évben 6.740 E
Ft került kifizetésre. A Peugeot gépkocsit 1.400 E Ft-on számította be a kereskedő.
Öntözési tervekre elkülönített keretből 1.813 E Ft felhasználása történt meg
Felhagyott
hulladéklerakón
monitoring
mérések,
hulladéktelep
rekultivációja,
hulladékgazdálkodási terv készítése, hulladékkezelő mű felülvizsgálata 1.309 E Ft összegben
A Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházás kapcsán 11.467 E Ft kifizetése történt meg a vizsgált
időszakban (szükségletfelmérés, célcsoport elemzés, pályázatíráshoz, támogatói szerződés
megkötéséhez kapcsolódó tanácsadói feladatok, szerkesztési díjak, előleg számla fordított
áfájának bevallása)
A 4+1 utca építésének végszámláját és az I. részszámla fordított áfa-ját ez év elején fizette ki a
város, összege 47.330 E Ft volt
A Hősök úti parkoló fordított áfa-ja is ebben az évben jelent meg 771 E Ft összegben

•
•
•
•
•
•
•
•

Járdaépítés történt a Szabadság téren és a Selyem úton 3.447 E Ft összegben
A Zöldpark Kft. részére megtörtént az eszközbeszerzés 12.646 E Ft-ért
A Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna készítés történt 369 E Ft összegben
A Belvíz V. beruházás végszámlája, a műszaki szakértés és ellenőrzés 72.122 E Ft összegben
jelentkezett
A kompetencia alapú TÁMOP-os pályázaton belül lézernyomtató és másoló vásárlása történt
2.055 E Ft értékben
A fogyatékkal élők nappali intézményének kialakítását szolgáló beruházáshoz kapcsolódóan
ebben az évben még 3.607 E Ft fejlesztési kiadás jelentkezett.
A Liget Fürdő szauna park tervéért 438 E Ft kifizetése történt meg.
Az önállóan működő intézményeinknél notebook vásárlás (158 E Ft) – Városi Alapfokú Műv.
Oktatási Int., számítógép asztalok beszerzése, notebook, fénymásoló és számítógépek
vásárlása a TIOP pályázat keretében 8.122 E Ft – Határ Győző Városi Könyvtár és a Gyomai
Tájháznál szennyvízbekötés történt 194 E Ft összegben történt.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:
•

•

•

A támogatásértékű felhalmozási kiadások között két pályázathoz kapcsolódó megelőlegezés
jelenik meg: a Kompetencia alapú TÁMOP-os pályázathoz több mint 12.000 E Ft-ot, a Városi
Könyvtár TIOP-os pályázatával kapcsolatban pedig 8.300 E Ft-ot kellett az önkormányzatnak
előfinanszírozni a vizsgált időszakban.
Az államháztartáson kívülre történő felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál lakossági
közmű visszatérítések (2.150 E Ft) jelentkeznek, továbbá a Holtág egyesületek részére nyújtott
támogatás 3.000 E Ft összegben.
2010. január hónapban – Képviselő-testületi döntés alapján - 50.400 E Ft összegben Vízmű
részvényeket vásárolt az önkormányzat, majd május hónapban szintén testületi döntés alapján
meghatározott 70.000 E Ft összegű tőkeemelésből végrehajtásra került 56.000 E Ft. A
kifizetések ténylegesen a kötvényforrásból történtek.

Kölcsönök nyújtása:
•

A kölcsönök között jelenik meg 2.630 E Ft összegben a közköltséges temetés címén nyújtott
kölcsön, illetve a vihar okozta károk helyreállítására biztosított 100 E Ft. Segély
megelőlegezésére 302 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a vizsgált időszakban. Fiatal
házasok részére lakáskölcsönt a vizsgált időszakban még nem nyújtott az önkormányzat.

Tartalék:
•

A tartalékok között olyan tételek szerepelnek, melyek a felhasználást követően a következő
rendelet módosítások során kerülnek a megfelelő kiadás helyekre. Itt kerültek többek között
megtervezésre az önkormányzat 2010. évre eső gazdasági programjában meghatározott
fejlesztési elképzelések saját erő összegei, a kibocsátott kötvény 2010. évben fel nem használt
része, a hulladéklerakó perköltsége címen elkülönített összeg, illetve csatorna érdekeltségi
hozzájárulás címen befizetett összegek.

Összességben megállapítható, hogy a kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult 2010.
év I. félévében, azonban az a szabad pénzmaradvány, amit az év hátralevő részében jelentkező be nem
tervezett kiadásokra, működést érintő többlet kötelezettségvállalásokra (közbeszerzési eljárások
lefolytatása, nem termelő beruházások pályázati önereje stb.) fordíthat a testület, lecsökkent 38.000 E
Ft-ra. A Fürdő 2010. évi többlet támogatás igényével még nem számolt a Képviselő-testület és nem
különített el erre a célra forrást.

Kintlévőségek alakulása, behajtási intézkedések eredményei:
Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges
intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem fizet rendszeresen, megtörténik a fizetési felszólítás
kiküldése. A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére se történik meg,
illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása vagy
bírósági úton érvényesítjük követelésünket.
Hitelek
Hitel típus

Hitel
állomány
2010.01.01.

Hátralék
2010.01.01

Lakáshitel
Belvíz
hitel
Viharkár
hitel

27.813.309
12.455.021

1.712.094
2.568.467

240.000

5.000.000
2.150.000

2.353.764
1.050.965

25.459.545
11.644.056

1.965.618
2.708.284

850.892

390.788

100.000

600.000

130.290

820.602

460.202

Új előírás

Előírás
bevétel
2010. évi

Befizetés
2010.01-06.
hó

Hitel
állomány
2010.06.30.

Hátralék
2010.06.30

Bíróságra adott ügyek
Hitel típus

Lakáshitel
Belvízhitel
Viharkár
hitel

Ügyszám

23
17
1

Fizetési
meghagyás
18
11
1

Tartozás
összege
1.055.346
2.556.341
124.540

Végrehajtás
alatt lévő
ügy
14
6

Tartozás
összege
346.248
1.606.053

Bírósági
eljárásba
bekapcsolódás
5
6

Tartozás
összege
1.361.040
1.366.759

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. június 30-án 25.459.545 Ft, mely összeg 204 fő
tartozása. A hátralékos állomány 1.965.618 Ft, mely összeg 76 fő tartozása. A hátralékos tartozás
összege, mintegy 253.524 Ft-tal nőtt. 2010. I. félévében befizetésre került 2.353.764 Ft. 2009. évben,
illetve 2010. I. félévében is tovább nőtt a nem fizető ügyfelek száma. Ügyfeleink között előfordulnak
olyanok, akiknek ugyan felhalmozódik több havi tartozásuk, de a felszólítás eredményeként egy
összegben rendezik azt. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására,
bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is. Ezen hitelek
törlesztési részlete jelentősen növekedett a gazdasági válság negatív hatására, így egyre nagyobb azon
ügyfelek száma, akik se a pénzintézet, se az önkormányzat felé nem tudják rendszeresen fizetni
tartozásukat. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési
kötelességüknek a tartozást bírósági úton érvényesítjük. 23 fő ellen folyik bírósági végrehajtás
2.416.386 Ft tartozás összegére, melyből 2 fő rendszeresen fizet. A végrehajtó 4 esetben tartott
sikertelen árverést, az eljárás folytatásához további költséget kell megelőlegezni a végrehajtó felé.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. A végrehajtás ügyfelenként minimum 19.000 Ft végrehajtási költség
megelőlegezésével jár.
2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért ügyfelenként 6.600 Ft illetéket kell
fizetni. A bírósági eljárás eddig illetékmentes volt, ugyanis a végrehajtást kérő költségvetési szervek
illetékmentességben részesültek. 2010. június 1-től jogszabályi változás miatt a fizetési meghagyást a
Közjegyzőn keresztül elektronikus úton (MOKK rendszeren) lehet benyújtani, az eljárás díj fizetése
mellett történik, melynek legkisebb összege 5.000 Ft, illetve a tartozás összegének 3 %-a. Jelenleg egy
lakáshitellel rendelkező házaspár tartozása ügyében a felmerülő költség átlagos összege 56.200 Ft.
Jelenleg 14 ügyben az ügyfelek a fizetési felszólításra sem fizettek, melyek esetében az új fizetési
meghagyásos eljárás keretében tudunk eljárást indítani. A 14 ügy szerződés szerinti összege
2.405.999 Ft, melyhez 684.400 Ft összegű végrehajtási költség társul (456.000 Ft végrehajtási költség
előleg, 158.400 Ft végrehajtási jog bejegyzési költség, 70.000 Ft eljárási díj), ami a tartozás 28 %-a.

A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. június 30.-án 11.644.056 Ft, mely összeg 102
fő tartozását foglalja magába. A hátralékos állomány 2.708.284 Ft, mely összeg 43 fő tartozása. A
hátralékos tartozás összege 139.817 Ft-tal nőtt. 2010. I. félévében befizetésre került 1.050.965 Ft,
melyből végrehajtás eredményeként 102.122 Ft rendeződött.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. Jelenleg 17 fő ellen folyik bírósági végrehajtás 3.923.100 Ft összegű tartozásra.
5 fő rendszeresen fizet, 2 fő esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott, az eljárás folytatásához
további költségek megelőlegezése szükséges a végrehajtó felé.
Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 8 fő részére
nyújtott kamatmentes hitelt. 2010. június 30-án 5 fő 820.602 Ft tartozással rendelkezik, melyből a
hátralékos tartozás 460.202 Ft. Az ügyfelek közül 3 fő nem a szerződésnek megfelelően fizette
tartozását, jelentős hátralékkal rendelkeznek. 1 fő jegyzőkönyv alapján hozzájárult tartozásának
nyugdíjából történő letiltásához. 1 fő esetében 124.540 Ft összegű tartozásra fizetési meghagyást
bocsátottunk ki a bíróság felé.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Érd. Hj.
típusa
Hármas
Körös
csat.
érd.hj.
Rau-féle
csat. hj.
Régi
Csat. hj.
Út érd.
Hj.

Kintlévős.
2010.01.01

Hátralék
2010.01.01

38.890.492

16.356.557

95.000

95.000

15.000

15.000

7.098.082

Új
előírás
Korr.
-25.000

Előírás
bevétel
2010. évi
10.000.000

Befizetés
2010.0106.hó
6.203.529

5.000

5.000.000

629.185

Kintlévőség
2010.06.30.

Hátralék
2010.06.30

32.661.963

14.640.429

90.000

90.000

15.000

15.000

6.468.897

6.468.897

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2010. június 30-án
32.661.963 Ft. 1.660 fő tartozását tartjuk nyilván, melyből 14.640.429 Ft a hátralék összege. A
hátralékos állomány 2009. 12. 31-éhez képest csökkent. 2010. I. negyedévében befizetésre került
6.203.529 Ft, melyből a mintegy 5,5 millió Ft összegű adók módjára átadott tartozásból 334.399 Ft
térült meg. 12 fő 620.000 Ft összegű tartozása jelenleg behajthatatlan követelés, mert az ügyfeleknek
nincs letiltható jövedelmük. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás fizetéséhez biztosított 10 éves
futamidejű részletfizetési lehetőség 2011. III. negyedévében lejár.
A régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az
adó osztályra behajtásra.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás 2010. június 30-án 6.468.897 Ft összegű, 219 fő tartozását
jelenti, mely egyben hátralékos tartozás is. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem hozza
meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség. Jelenleg
15 fő 614.039 Ft összegű tartozásával szemben lett fizetési meghagyás kibocsátva, melyből 9 fő
esetében lett a végrehajtás elindítva. A megelőlegezett végrehajtási költség összege 155.411 Ft. A 15
főből jelenleg 1 fő fizet rendszeresen. A fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek esetében
a felmerülő költségek rendkívül magasak a tartozások összegéhez viszonyítva. A lakáshitelnél leírtak
alapján a végrehajtási költség összege minimum 30.600 Ft (19.000 Ft+6.600 Ft +5.000 Ft), viszont
amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak.
Számítások alapján a 20.000 Ft összeg feletti tartozásokat alapul véve a kintlévőség összege 3.539.861
Ft (61 ügy), melyhez 2.045.800 Ft összegű végrehajtási költség társul, mely a tartozás összegének 58
%-a (1.292.000 Ft összegű a végrehajtási költség előlege, 448.800 Ft a végrehajtási jog bejegyzési
költsége és 305.000 Ft a közjegyzői díj költsége). Az 1.292.000 Ft összegű végrehajtási költség előleg
a tartozás megtérülésével ugyan megtérülne, de az említett ügyfélkör nagy része nem rendelkezik

letiltható jövedelemmel, illetve az ingatlan árverés eredményessége a tapasztalatok alapján nem
jellemző.
Szociális rendszer keretében visszafizetések
Tartozás
típusa

Kintlévőség
2010.01.01

Aktív
korú
Köztemetés
Jöv.pótló

Hátralék
2010.01.01

Új előírás
Korr.

Előírás
bev.
2010. évi

1.239.641

1.065.925

946.185

5.628.273

4.118.448

2.629.739

91.984

91.984

Befizetés
2010. évi
01-06 hó
124.108

1.000.000

Kintlévőség
2010.06.30.

Hátralék
2010.06.30.

2.061.718

1.282.930

1.448.643

6.809.369

4.579.604

0

91.984

91.984

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2010. június
30-án 2.061.718 Ft, melyből 1.282.930 Ft a hátralékos állomány összege. A nem fizető ügyfeleknek
fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Hatósági Osztállyal együttműködve a Ket.
szabályai szerint történik.
A közköltséges temetés visszafizetése címen 2010. június 30-án 6.809.369 Ft kötelezettség áll fenn. A
visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A
köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal abban az
esetben az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. Egy 100.836 Ft összegű
köztemetés tartozás ügy kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy pénzintézet által elindított
végrehajtási ügybe, de az eljárás nem vezetett eredményre. A Pénzügyi osztály a tartozásokat
nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan felszólítja. A
nem fizető ügyfelek tartozásai a Hatósági osztállyal együttműködve a Ket. szabályai alapján kerülnek
végrehajtás alá.
Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége jogcímen 2010. június 30-án 5 fő tartozását,
91.984 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáltuk érvényesíteni, de
2 fő esetében 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek nem
rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan
vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók.
Az elemzés jól mutatja, hogy a folyamatos intézkedések ellenére a kintlévőség állománya nem
csökkent. Ennek oka részben az ügyfelek jövedelmi helyzetének fokozatos romlása, másrészt a
végrehajtási eljárás rendszerének változása, a hozzá kapcsolódó költségek növekedése. Az
önkormányzat minden esetben próbál mérlegelni. Szükséges vizsgálnunk a tartozások
felhalmozódásához vezető családi körülményeket, végrehajtási eljárás esetén a megtérülés esélyét,
illetve a tartozás összegének és a végrehajtás költségének egymáshoz való arányát. (Elemzést
készítette: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi ügyintéző)
A Polgármesteri Hivatal adatai tartalmazzák az önállóan működő intézmények adatait is. A jobb
áttekinthetőség érdekében azonban ezen intézmények működését külön-külön is bemutatjuk.
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének alakulása
az első félévben
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Személyi
juttatás
Mód.ei

Térségi
Humánsegítő

25065

Telj.
12769

Járulékok
Mód.ei
6791

Telj.
3384

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Mód.ei

Mód.ei.

14449

Telj.
6239

Telj.
0

163

Szolgálat
Határ Győző
Városi Könyvtár

15827

8156

4253

2059

11258

7085

0

0

Városi Alapfokú
Műv.okt. Int.

34713

17735

9161

4613

11013

3401

0

0

Közművelődési
Közgyűjt.és
Turiszt. Szolg.
Int.

16322

8352

4430

2075

19633

13542

0

20

Cigány
Kisebbségi Önk.

2651

2650

868

697

2761

1780

2429

0

Német
Kisebbségi Önk.

0

0

0

0

1269

365

18

18

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A saját bevételek teljesítése 13%-on áll, mely a 2009. évben esedékes, de akkor meg nem fizetett
térítési díjak 2010. év eleji teljesítéséből adódik. A térítési díjak megfizetésének határideje 2010.
október 31., illetve fizetési halasztás esetén december 31. Az előírt térítési díjak beszedésére különös
figyelmet kell fordítani, hiszen a normatíva igénylés és elszámolás egyik feltétele az előírt térítési
díjak befizetésének teljesítése.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányosnak megfelelően teljesültek. A
dolgozók részére a kereset kiegészítés kifizetése február és április hónapokban történt meg. A dologi
kiadások teljesítése 31 %. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés és a különféle dologi kiadások
teljesítése közel időarányos, ugyanakkor a szolgáltatások teljesítése nagyon alacsony (22 %), melynek
indoka, hogy az energiaszolgáltatók részéről a számlázás ezen a fogyasztási helyen nem folyamatos.
Határ Győző Városi Könyvtár
A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő. A dologi kiadások teljesülése 63 %. A
Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 3.298 E Ft 64 %-át használta fel.
Az intézmény saját bevétele közel 76%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
Az intézménynek 2 folyamatban lévő pályázatáról számolhatunk be, egy TÁMOP-osról és egy TIOPosról.
A TÁMOP-os pályázatnál 3.142 E Ft előleg áll az intézmény rendelkezésére, így a város részéről
előfinanszírozás a közeljövőben nem válik szükségessé. A pályázat megvalósítására 6.283 E Ft került
az intézmény költségvetésébe beépítésre, mely személyi és dologi jellegű kiadásokra fordítható. A
vizsgált időszakban 40 %-a teljesült a kiadásoknak.
A TIOP pályázathoz kapcsolódóan várhatóan ebben az évben 8.475 E Ft kiadás jelentkezik, mely
ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzésére és szellemi termékek vásárlására fordítható. Az I.
félévben 8.332 E Ft összegű kiadás jelentkezett, mely beszerzés költségét az önkormányzatnak meg
kellett előlegeznie.
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
A saját bevételek összege a Tájháznál közel 84 %-ban teljesült, a Művelődési Központnál 60 %-ban és
a Tourinform Irodánál is jelentős mértékben meghaladja az időarányos előirányzatot.

Az intézmény valamennyi egységénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult.
A Tájház dologi kiadásait elemezve megállapítható, hogy az időarányos előirányzat alatt alakult a
teljesítés (40 %), így a Gyomai Tájháznál végrehajtott szennyvízbekötés forrása a dologi kiadásoknál
eszközölt megtakarítás lehet.
A Katona József Művelődési Központ dologi kiadás teljesítése 65 %, melyet a gázenergia kiadások
109 %-os teljesítése okoz. Indoka: a szolgáltató átalányt számláz, nem pedig a tényleges fogyasztásnak
megfelelő összeget, április 30-ával tényleges fogyasztáson alapuló elszámolást kért a szolgáltatótól az
önkormányzat. A többletkiadás forrásául szolgálhat az intézménynél képződő többletbevétel.
A Tourinform Iroda dologi kiadásai az időarányos feletti teljesítést mutatják, mely elsősorban az
egyszeri jellegű kiadások - pl. a turisztikai és városi kiadványok készítésének költségei (817 E Ft) –
teljesülésével magyarázható. Az intézmény első félévben képződött többletbevételének (562 E Ft)
beépítésével, illetve az év hátralevő részében egy takarékos gazdálkodással teljesíthető az elfogadott
költségvetési kereten belüli gazdálkodás.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Az intézmény társulási feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul. A
Kistérség az I. negyedévi társulási normatívát 3.413 E Ft-ot május hónapban utalta.
A bevételek között megjelenik a Vackor program elnevezésű TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó
8.210 E Ft, így ezen pályázat nem igényel a város részéről előfinanszírozást.
A személyi juttatások és járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelően alakult az intézménynél,
az alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások 53 %-ban teljesültek.
Német Kisebbségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2010. június 30-ig bevételét 518 E Ft
összegben, bevételi előirányzatát 40 %-ban, kiadásait 383 E Ft összegben, kiadási előirányzatát pedig
30 %-ban teljesítette.
Az Önkormányzat az általános működéshez kapcsolódó állami támogatás időarányos részét (283 E
Ft), illetve pályázat útján a feladatalapú támogatás időarányos részét (91 E Ft) megkapta. Az átvett
pénzeszköz összege 40 E Ft, mellyel a Békés Megyei Önkormányzat hozzájárult a batyus bál
rendezvény költségeihez. Saját bevételként 104 E Ft folyt be a batyus bál belépő díjaként.
A kiadási oldalon 365 E Ft dologi kiadásból kifizetésre került a batyus bál költsége 222 E Ft
összegben (helységbérlet, dekoráció, zeneszolgáltatás, videó felvétel készítés). A kisebbségi
Önkormányzat tagjai részt vettek a megyei német kisebbségi önkormányzatok rendezvényén. 18 E Ft
összegű támogatás visszafizetésre került a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítványnak a 2009. évben megrendezett XIII. Békés megyei németek kulturális napja
rendezvény elszámolásával kapcsolatban.
A Kisebbségi Önkormányzat 2010. II. félévében 2010. július 26-30-ig tervezte megrendezni a német
anyanyelvi tábort, melynek támogatására nem nyert pályázatot a Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítványtól. Tekintettel arra, hogy a tábor megszervezése és költségeinek
kifizetése megelőzi a II. félévi állami általános működési támogatás és feladatalapú támogatás
kiutalásának 2010. augusztus 15-i időpontját, ezért az első félévi támogatásból tartalékolta a pénzügyi
fedezetet.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. I. félévében a bevételi előirányzatát
49,5 %-os szinten teljesítette, a kiadásai 59 %-ban teljesültek.
Bevételek 4.312 E Ft összegben teljesültek:
• A kisebbségi önkormányzat általános működésére 283 E Ft-ot kapott, mely az első félévi
állami támogatás összege
• A települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 122 E Ft

•
•
•
•
•
•

1.674 E Ft volt a TÁMOP 5. 2..5.” Tedd meg velünk az első lépéseket” pályázat támogatása
1.800 E Ft működési célú visszatérítendő támogatást biztosított Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a TÁMOP 5.2.5
„Tedd meg velünk az első lépéseket” program
finanszírozására
360 E Ft saját bevétel jelentkezett a Körösök Völgye Alapítvánnyal közösen megvalósuló
TANODA programmal kapcsolatosan
A Fő út 80. szám alatti ingatlan használatáért 240 E Ft bevételt kapott
120 E Ft volt a bevétele a roma közösségi nap rendezvénynek
A Szmola Nonprofit Közhasznú Kft-től halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek
részére gyermeknap megszervezésével kapcsolatban 73 E Ft volt a saját bevétel összege.

Kiadások 5.127 E Ft összegben teljesültek:
• A TÁMOP 5.2.5 programmal kapcsolatos személyi juttatás 2650 E Ft, a munkaadókat terhelő
járulék 701 E Ft, a dologi kiadás 1.089 E Ft.
• A kisebbségi önkormányzat általános működésénél 691 E Ft dologi kiadás merült fel, mely
összeg elsősorban az önkormányzat által használt épület rezsi költségének kiadásait, az
internet szolgáltatás díját, a nemzetközi romanap költségeit, valamint a halmozottan hátrányos
helyzetű óvodás gyerekek gyermeknapi rendezvény költségeit tartalmazza.
A Kisebbségi Önkormányzatnál a TÁMOP 5.2.5.”Tedd meg velünk az első lépéseket” elnevezésű
program 2010. február 28.-án befejeződött. A programmal kapcsolatos kiadások pénzügyi teljesítésére
2010. március 28-ig volt lehetőség a támogatási szerződés alapján. A kisebbségi önkormányzat a
pályázat végelszámolásához kapcsolódó kifizetési kérelmet 2010. május végén nyújtotta be az ESZA
támogató szervezethez. Az ESZA - a támogató szervezet - 2010. június 10-én záró helyszíni szemlét
tartott a program megvalósításával kapcsolatban. Az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt, de mint
ismeretes, a program korábbi ellenőrzése során az ESZA szabálytalansági eljárást folytatott le,
melynek eredményeként az önismereti tréning 567 E Ft összegű megbízási díja és járuléka
költségének elszámolását nem fogadta el. Megítélése szerint a kisebbségi Önkormányzatnak
akkreditált intézményi regisztrációval kellene rendelkeznie. A kifizetett 567 E Ft összegű költségnek
eredetileg a TÁMOP pályázat támogatása volt a forrása, de erre az ESZA nem utal támogatást, így
jelenleg nincs forrása. A hiányzó összeg Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé az
előfinanszírozáshoz nyújtott 1 800 E Ft visszafizetendő támogatás visszafizetésénél hiányozni fog és
egyéb forrásból kell teljesítenie.
A Kisebbségi Önkormányzatot a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” program megvalósításának
előfinanszírozásához Gyomaendrőd Város Önkormányzata visszatérítendő támogatásban részesítette,
melyből 629 E Ft tartozás áll fenn. A Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről a CKÖ
pályázataihoz biztosított megelőlegezett összegből 1.196 E Ft összeg visszafizetése jelenleg nem
biztosított, rendezéséhez a kisebbségi önkormányzatnak forrást kell megjelölnie.
Az I. félévi beszámolót készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető és Tóthné Gál
Julianna költségvetési ügyintéző
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 10.
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Kiegészítő melléklet
a 2010. I. félévi intézményi költségvetési beszámolóhoz

I.

A feladat általános értékelése

1. A tanulólétszám alakulása
Megnevezés

2009/2010 tanév

Óvodai nevelésben részesülők
ebből Csárdaszállási telephely

108
14

Alapfokú iskolai oktatásban részesülő

1-4 évfolyam
5-8. évfolyam

Sajátos nevelési igényű tanulók
ebből magántanuló
ebből organikus
ebből autista
ebből nem organikus

244
254
36
1
25
0
10

2010/2011 tanév
tervezett
júliusi felm.
102
90
10
10
246
257
247
251
35
39
1
1
24
29
0
2
10
7

A 2009/2010-es tanévhez viszonyítva, várhatóan 16 %-kal csökken az óvodás korú gyermekek
létszáma a 2010/2011-es tanévre demográfiai okok következtében. Ugyanezen időszakot vizsgálva a
tanulói létszám 2 %-kal növekedett előző időszakhoz viszonyítva. A csárdaszállási telephelyen a
gyermekek létszáma 4 fővel csökkent az előző nevelési évhez képest.
2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása

A következő táblázat szemlélteti az intézmény által foglalkoztatottak teljes munkaidősre
átszámított létszámát. Az intézmény rendelkezik 4 fő 4 órás részmunkaidős, valamint 80 fő
teljes munkaidős foglalkoztatottal.
Megnevezés
Pedagógus
Óvodapedagógus
Technikai
Iskolai oktatás összesen

Létszámok
2010.01.01 2010.06.30
45
45
9
9
28
28
82
82

Az óvodapedagógusok között szerepel a csárdaszállási telephelyen foglalkoztatott 1 fő pedagógus.
A foglalkoztatottak létszáma az engedélyezett álláshellyel megegyező.
Az intézmény részt vesz közcélú munkavállalók foglalkoztatásában, 4 fő technikai dolgozónak (2 fő
konyhai kisegítő, 1 fő takarító, 1 fő karbantartó) biztosít munkát.

II.

A bevételek alakulása

1. Az alaptevékenység bevételei
Az éves előirányzata 23 243 eFt, mely teljesítése 11 534 eFt, azaz az éves előirányzat 49,6 %-a.
A következő táblázat szemlélteti az időarányos előirányzatok teljesülését, kiemelve a csárdaszállási
telephely bevételeinek alakulását.
∑

Megnevezés

ebből
Csárdasz.
495
248

Előirányzat
Időarányos előirányzat

23 243
11 622

Gyomae.
22 748
11 374

Teljesítés

11 534

11 465

69

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

-88
49,62%

91
50,40%

-179
13,94%
Adatok eFt-ban

A gyermekek és tanulók étkeztetéséből származó intézményi ellátási díj a tervezett időarányos
előirányzattól minimális negatív értékű eltérést mutat, mely annak eredménye, hogy megnövekedett az
ingyenesen étkezők száma a tervezetthez képest.
Mindezt ellensúlyozza a szolgáltatások ellenértékének időarányos előirányzatot 25%-kal meghaladó
teljesítése, mely hozzájárul a napközi konyha kapacitáskihasználtságához, hiszen az ellenérték a
vendégétkezők esetében a rezsivel növelt összeg.
Az intézmény bérleti díjból származó bevétele a tervezettnek megfelelően alakul.
A csárdaszállási telephely bevételei nem érik el a tervezett előirányzatot, mert az ott lévő, étkezést
igénybe vevő gyermekek mindegyike ingyenes étkezésre vált jogosulttá.
2. Az átvett pénzeszközök és pályázatok alakulása
Az intézmény 2010. június 30-ig megnyert és folyósított pályázata, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumtól származó 100 eFt támogatás a 2010. évi izzócsere program keretében, a csárdaszállási
telephelyhez kapcsolódóan.
A TÁMOP 3.4.3.-08/2 Iskolai tehetséggondozás „Merj a legjobb lenni” pályázattal
kapcsolatosan megtörtént a szerződés aláírása, mely keretében 18 500 eFt támogatásban részesül az
intézmény a tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése érdekében.
Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az
integrációs felkészítés támogatásáról szóló 5/2010.(I.29.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás
2 157 975 Ft.
A 13/2010.(III.19.) OKM rendelet alapján elnyert az intézmény 61eFt-ot az SNI-s tanulókkal
foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatására, valamint 554 eFt-ot az osztályfőnöki
pótlékra jogosultak támogatására.
III.

A kiadások alakulása

1. A személyi jelegű juttatások alakulása
Az előirányzat módosítások következtében 171 747 eFt a személyi jellegű juttatások előirányzata,
melynek teljesítése 88 530 eFt, ami a módosított előirányzat 51,5%-a.
A következő táblázat szemlélteti az egyszeri kereset kiegészítés torzító hatásától megtisztított személyi
jellegű juttatások alakulását, külön kiemelve a csárdaszállási telephely eddigi kiadásait.
Megnevezés
Előirányzat

∑
171 747

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
169 782
1 965

-egyszeri kereset kieg. (jan, márc)
Módosított előirányzat
Időarányos előirányzat

8 019
163 728
81 864

7 921
161 861
80 931

98
1 867
934

Teljesítés
-egyszeri kereset kieg. (jan, márc)
Módosított teljesítés

88 530
8 019
80 511

87 532
7 921
79 611

998
98
900

1 353
49,17%

1 320
49,18%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

34
48,21%
Adatok eFt-ban

A fenti táblázat alapján látható, hogy a teljesítés időarányos előirányzatához képest 0,8%ponttal marad
el, melyet a jubileumi jutalom ideiglenes elmaradása okoz, mert kifizetése augusztus, október
hónaphoz kötődik.
A csárdaszállási telephely személyi jellegű juttatásainak felhasználása a tervezettnek megfelelő.
Összességében a személyi jelegű juttatások teljesülése az időarányosnak megfelelő.
2. A munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Az előirányzat módosítások következtében 45 632 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata,
melynek teljesítése 23 332 eFt, ami az éves előirányzat 51,1%-a.
A következő táblázat szemlélteti a munkaadókat terhelő járulékok alakulását a csárdaszállási telephely
kiadásainak kiemelésével, az egyszeri kereset kiegészítés torzító hatásának megszüntetésével.
Megnevezés

∑

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
45 131
501
2 126
26
43 005
475
21 503
238

Előirányzat
-egyszeri kereset kieg. (jan, márc)
Módosított előirányzat
Időarányos előirányzat

45 632
2 152
43 480
21 740

Teljesítés
-egyszeri kereset kieg. (jan, márc)
Módosított teljesítés

23 332
2 152
21 180

23 076
2 126
20 950

560
48,71%

553
48,72%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

256
26
230
8
48,42%
Adatok eFt-ban

A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok, a
0,46%-os elmaradást a táppénz hozzájárulás eddigi alulteljesítése okozza.
3. A dologi kiadások alakulása
Előirányzat módosítás következtében 62 432 eFt a dologi és folyó kiadások előirányzata, melyből
teljesült 32 786 eFt, ami az előirányzat 52,1%-a.
A következő táblázat szemlélteti a dologi kiadások alakulását, kiemelve a csárdaszállási telephely
költségeit.
Megnevezés

∑

Előirányzat
Időarányos előirányzat

62 432
32 744

Teljesítés

32 786

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
60 092
2 340
31 574
1 170
31 267

1 519

Időarányos előir-tól való eltérés

-42

307

-349
Adatok eFt-ban

Megjegyzés: Az időarányos előirányzat a kiadások tényleges teljesülését figyelembe véve került
meghatározásra.

A fenti táblázat alapján látható, hogy a dologi kiadások időarányos teljesülése megfelelő. Az
előirányzat túllépés csupán a következő tételeknél fordul elő, mely kiadástöbbletet az átgondolt és
racionális gazdálkodás következtében fellépő ideiglenes megtakarítás finanszíroz:
- gázenergia esetében nem a tényleges fogyasztás került számlázásra, így remélhetőleg elszámoláskor
megtörténik a korrekció,
- az ingyenes étkezők számának növekedése következtében az élelmiszer-beszerzés kiadásai
növekedtek (a tervezett étkezői létszámhoz viszonyítva 15%-kal nőtt az ingyenes étkezők tényleges
létszáma).
Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások időarányos teljesülése megfelelő.

IV.

Felújítási, felhalmozási kiadások

A 2009. évi pénzmaradvány terhére megtörtént a Hősök úti épület bejáratának bekamerázása,
biztonsági okokból a hétvégi rongálások megszüntetése érdekében 246 eFt összegben és befejeződött a
2009. évben megkezdett Hősök úti tornatermi épület részleges ablakcseréje 1 049 eFt összegben.
Továbbá a tanév végeztével megkezdődtek a felújítási munkálatok:
- a Jókai úti épületegység időszakos lezárása miatt szükségessé vált a Fő úti épületegység lenti
épületeinek legszükségesebb felújításai, mint tetőszigetelés, salétromosodás megszüntetése
miatti belső fal aláfűrészelés, részleges nyílászáró csere…stb; ezen munkálatokra fedezetet
nyújt a 2009.évi pénzmaradvány, valamint az épület bezárásával járó kieső energiaköltségek,
- továbbá megkezdődött a Fő úti kerítés rekonstrukciója a balesetveszély elhárítása érdekében a
2010. évi költségvetés terhére.
Gyomaendrőd, 2010. július 29.

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető

Kondor Ildikó
gazdasági int.vez.-hely.
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Ikt. szám: III-801-
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Intézményi beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévének teljesítéséről
A 2010. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatnak megfelelően
folyamatosan teljesül.
1. Tanuló létszám alakulása
Megnevezés
Általános iskola 1-4. évfolyam
Gyomaendrőd
ebből SNI
ebből magántanuló
Csárdaszállás
ebből SNI
ebből magántanuló
Általános iskola 5-8. évfolyam
Gyomaendrőd
ebből SNI
ebből magántanuló
Kollégiumi ellátás
ebből SNI

2009/2010. tanév
2009.09.01
2010.06.30
(fő)
(fő)
192
187
178
173
14
13
1
1
14
14
0
0
0
0

2010/2011
tanév
tervezett
(fő)
191
177
10
1
14
0
0

216
216
56
0

219
219
56
0

220
220
36
0

22
8

22
8

22
11

A 2009/2010-es tanévet a gyomaendrődi telephelyen -5 fő alsó tagozatos, és +3 fő felső tagozatos
tanulói létszámmal, a csárdaszállási telephelyen változatlan létszámmal zárta az intézmény.
A kollégiumi ellátást igénylők száma a tanév végére változatlan maradt.
A többcélú kistérségi társulás keretein belül működő 1-8. évfolyamos oktatás esetében a csárdaszállási
1-4. évfolyamos tanulók a tagintézménybe járnak, míg az 5-8. évfolyamos tanulók iskolabusszal
járnak be az intézményi társulás székhelye szerinti telephelyére.
2. Foglalkoztatottak létszámának alakulása
Megnevezés

2010.01.01

2010.06.30

Gyomaendrőd Csárdaszállás Gyomaendrőd Csárdaszállás
Pedagógus
43
2
43
2
Okatatást segítő
4
0
4
0
Technikai dolgozó
23
1
23
1
∑
70
3
70
3
Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 73,25 fő, amely megoszlik 45 fő teljes munkaidős
pedagógusra, 4 fő teljes munkaidős oktatást segítő alkalmazottra, 23 fő teljes munkaidős technikai
dolgozóra, valamint 1,25 fő részmunkaidős dolgozóra.
Az átlagos statisztikai létszám az első negyedév végére 70,62 fő a félév végére 70,1 fő.
Az intézmény 2,75 fő technikai dolgozó álláshelyét közcélú munkavállalók foglalkoztatásával tölti be,
ezen túl az intézménynek 2 fő tartósan távollévő pedagógus helyettesítését kell megoldania belső
átszervezésekkel, illetve óraadó pedagógusok bevonásával.

II. Bevételek alakulása
1. Intézményi működési bevételek alakulása
Éves előirányzat: 9 675 e Ft
Teljesítés:
8 182 e Ft
Az éves előirányzathoz képest a teljesítés 84,57%-os az első félév végére.
A gyermekétkezésből származó intézményi ellátási díjbevétel 60,3%-ban teljesül az éves
előirányzathoz képest, viszont figyelembe véve, hogy e jogcímen bevétel időarányosan csak 9,5
hónapban keletkezik, a teljesítés az időarányosnak megfelelő.
Jelentős bevételt eredményezett a tervezetthez képest megnövekedett vendégétkezők száma, valamint
az intézmény termeinek bérbeadásából származó bérleti díjak bevételei.
2. Átvett pénzeszközök alakulása
Éves előirányzat: 6 864 e Ft
Teljesítés:
420 e Ft
Az alacsony teljesítés indoka egyrészről, az hogy a tervezett központosított előirányzatok terhére
elszámolható elnyert pályázati összegek az önkormányzati támogatások között teljesültek, másrészről
az, hogy a csárdaszállási tagintézmény részéről a z 1-6. havi teljesítés ( 2 951 e Ft) nem került
kifizetésre.
3. Önkormányzati támogatás alakulása
Éves előirányzat: 229 860 e Ft
Teljesítés:
130 718 e Ft
56,78%-os a teljesítés, amely az időarányos előirányzatot, a korrekciós tényezőket figyelembe véve,
azokkal csökkentve 2 053 e Ft-al lépi túl.

Az időarányos bevétel szempontjából csökkentő tényezőként vehető figyelembe a július havi nettó bér
( 7 941 e Ft), amely június hónapban lett kifizetve, a Közoktatási Közalapítvány által meghirdetett, ill.
elnyert támogatás összege (391 e Ft) a pályázat utólagos elszámolása miatt, az Ifjúsági alapból kapott
támogatás (100 e Ft), illetve a tanulók első féléves fürdő belépői (289 e Ft), amely tételek előirányzat
nélkül kerültek kifizetésre.
Összességében a bevételek szempontjából a korrekciós tényezőket figyelembe véve az intézmény az
első félév végén 2 053 e Ft-al van túlfinanszírozva.

III. Kiadások alakulása
1. Személyi juttatások alakulása
Éves előirányzat: 153 193 e Ft
Teljesítés:
78 434 e Ft, 51,2%
A személyi juttatások előirányzata az időarányosnak megfelelően alakult az első félév végére.
Torzító tényezőként hat a 2010. évi egyszeri kereset kiegészítések kifizetése január, ill. április
hónapban, mivel ezek a tételek nem arányosíthatóak az év összes hónapjára.
E tételeket figyelembe véve a személyi juttatások az 1-6 havi időszakra 49%-ban teljesültek.
2. Munkaadóakt terhelő járulékok
Éves előirányzat: 40 484 e Ft
Teljesítés:
21 012 e Ft
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások kiadásaihoz kapcsolódva 51,9%- on
teljesültek, viszont a személyi juttatásoknál említett tételek munkaadókat terhelő járulékaival
csökkentve a teljesítés e jogcímnél szintén 49%-os, az időarányosnak megfelelő.
2. Dologi kiadások alakulása
Éves előirányzat: 54 184 e Ft
Teljesítés:
35 192 e Ft
A dologi kiadások az éves előirányzathoz képest az első félév végére összességében 64,9%-on
teljesültek.
A készletbeszerzés kiadásai és ezen belül a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés kiadása az
időarányosnak megfelelően alakult.
A legmagasabb teljesítést a dologi kiadások esetében a szolgáltatások, főként az energia szolgáltatások
díjai eredményezik.
Torzító tényező a gázenergia szolgáltatás 80,06%-os teljesülése, ugyanis egyrészről negatív
tényezőként hat, hogy a közös gázbeszerzés kapcsán a szolgáltató váltás következtében a 2009. évi
novemberi ill. decemberi számlák 2010. év márciusában kerültek számlázásra-, majd kifizetésre,
amely a 2010. évi költségvetésbe nem lett betervezve, másrészről a leadott „tervezett” és nem a valós

fogyasztás alapján került számlázásra intézményünk részére az első félévben a gázenergia. Az
intézmény a tényleges fogyasztás alapján történő elszámolásra vár, melyet követően realizálódni fog a
gázenergia időarányos teljesítése. További csökkenés várható a gázenergia fogyasztás kapcsán, mivel
a nyári időszakban pályázat keretén belül megvalósul az intézmény Alkotmány út 2-6. szám alatti alsó
tagozatos épületének szigetelése, és az épület tantermeinek nagyobb részében a nyílászárók cseréje.
További kiadást csökkentő tényező, hogy a nyári időszakban a minimális fogyasztás következtében
mindhárom közüzemi szolgáltatás kiadásai realizálódni fognak.
Az intézménynél a korszerűtlen, elavult konyhai berendezések elhasználódása, a kollégiumi épület
folyamatosan romló állapota nem tervezett, viszont elengedhetetlenül szükséges kiadásokat von maga
után, melyeket szintén az intézménynek kell kigazdálkodnia az egyébként is, főként a dologi kiadások
tekintetében szűkös költségvetési keretekből.
Szintén magas a teljesítés az egyéb kommunikációs szolgáltatások esetében, mivel a TÁMOP pályázat
keretein belül az intézmény vásárolt a pályázat lebonyolításához szükséges fénymásoló gépet, viszont
annak üzemeltetését saját erőből kell megoldania.
Egyéb jogcímeknél rendeződni fog a tervezetthez képest magas teljesítés, mint például az egyéb
üzemeltetés, fenntartási szolgáltatás esetében, ha a Közoktatási Közalapítványnál elszámolásra kerül
az előfinanszírozott támogatás (391 e Ft), illetve ha teljesítésre kerül a tanulók fürdő belépőinek (289 e
Ft) előirányzatba történő beépítése.
IV. Felújítási, felhalmozási kiadások
Az intézmény 1-6. hónapban nem teljesített ilyen jellegű kiadásokat, az e jogcímen megtervezett
érintésvédelmi felülvizsgálatra (137 e Ft) a nyári hónapokban kerül sor.
Az intézmény 2010. első félévében a szakmai követelményeknek betartása mellett a működéshez
elengedhetetlenül szükséges, minimális kiadások mellett, a rendelkezésre álló keretek között folytatta
gazdálkodását.
A személyi juttatások és a munkaadói járulékok az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi
kiadások egy része a nyári hónapokban realizálódni fog.
Az intézmény a továbbiakban is a takarékosságra törekszik.

Gyomaendrőd, 2010.08.03.

Farkas Zoltánné
igazgató

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

4. melléklet
Kner Imre Gimnázium,
Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
5501 Gyomaendrőd Hősök útja 43. Pf.: 13.
Telefon: (66-)386-046 Igazgató: 06-30/5846633 Kollégium: 06-30/5624958
http://www.knerimre.sulinet.hu , root@mail.knerimre.sulinet.hu
OM: 028379

Szöveges értékelés a 2010. év I . félévi költségvetési
beszámolóhoz

1.Feladatellátás általános értékelése:
A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves
átlagállománya a 2009/2010 tanévben a statisztikai létszám szerint: nappali tagozatos képzésben
350 fő tanuló vesz részt, és 12 csoportban tanulnak a tanulók. A Kollégium létszáma 37 fő, 2
kollégiumi csoportban . A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei jók, az utolsó átalakítás után a
nagyépületben 43 fő elhelyezésére van lehetőség, elkülönítve a lányok és a fiúk, 1 db szilenciumi
szobával.
2010.03.01-zől az Intézmény szerves részét képezi a Városi Sportcsarnok, mely jelentős
többletfeladattal jár. A működtetés technikai , szervezeti és szervezési feladatait ki kellett alakítani , a
későbbi zavartalan működtetés biztosítása miatt.
2. Foglalkoztatottak ellátása:
46 fő engedélyezett létszámmal kezdtük a költségvetési évet, 17 fő technikai létszám nem változott az
elmúlt évhez képest, a Sportcsarnok feladatait közhasznú foglalkoztatás keretében oldottuk meg , a
következő év február végéig. A pedagógus létszám 28 fő . Az oktatási feladatot megfelelő
végzettséggel rendelkező , szakos pedagógussal látjuk el.
3. Bevétel alakulása:
A működési bevétel 46,67 %-ra teljesült, ezen belül az intézmény ellátási díj 50,56 %, az
alkalmazottak étkezési térítése 65,5 % .
Az időarányostól jelentősen eltérő, 19,61 % a Sportcsarnok bérbeadásából származó bevétel, aminek
egyrészt oka: márciusi átvételt követően, már a nyárra nem lehetett amatőr kupákat szervezni,
valamint a június 9- i bezárás behatárolta a szervezést.
A felügyeleti szervtől kapott támogatás 79. 720 e/ft.
Pályázati forrásból a Tempus Közalapítványon keresztül a hátrányos helyzetű tanulók és mentoraik
támogatására ösztöndíjat pályáztunk meg, 2010 I félévben realizált összege 1832 E/Ft.
Szakképzési hozzájárulásból eddig befolyt összeg: 334 e /Ft, melyből oktatási felszerelést vásárolunk.
4.Kiadások alakulása:
A személyi juttatások kiadása 49,36%-os teljesítéssel alakult. A stabil személyi állománynak
köszönhetően lehetett ilyen feszes keretek között teljesíteni a jogszabályban előírt kötelezettségeket.
A dologi kiadások teljesítése 14692 e/Ft, módosított előirányzata 38950 e/Ft. A 37,72 %-os kimutatás
torz, ugyanis az elmúlt év novemberében megtörtént gázszolgáltató váltás után még mindig nem
kaptunk rendes gázszámlát, pedig leolvasás és az ismételt szolgáltató váltás is megtörtént. Ez a

probléma a Sportcsarnok villanyáram elszámolásával is. A szolgáltató a mai napig nem írta át a
nevünkre az órát, és nem számlázott fogyasztást, pedig már számtalan levelet váltottunk. Ezen
tényleges kiadások jelentősen növelnék a teljesítést.
Az épületek karbantartása, kisjavítása, egyéb készletek beszerzése a nyári szünetre koncentrálódik,
ezért a kiadás a második félévben realizálódik.
5.Pénzmaradvány alakulása:
Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 1670 e/Ft, felhasználása az év második felében várható.
6. Felújítások, beruházások alakulása:
Nagy beruházási álmokkal indult ez a költségvetési év, amikor a KEOP pályázaton a Kollégium
energiaracionalizálási tervei elkészültek, mely 2188 e/Ft-ba került. Sajnos a pályázat nem nyert.
2010. június 10-én megkezdtük a Sportcsarnok vizesblokkjainak felújítását, mely egybe esett az
Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárást követő küzdőtér felújítással. Az Intézmény által vállalt
munka július hónapban befejeződött.

Gyomaendrőd, 2010. 08. 08.

Dr. Kovács Béla
igazgató

Csorbáné Balogh Éva
Gazd.igh

5. melléklet
TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
Ikt.szám: X.

/2010.
2010. I. félévi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Intézményünk 2010. évben 410 512 E Ft mérlegfőössszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely magába
foglalja kiadási oldalon:
• az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összegét:
251 698 E Ft
• és az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összegét:
158 814 E Ft
Bevételi oldalon:
• Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva
• Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj
(ÁFÁ-val)
• Önkormányzati támogatás- működési célú:
• Közhasznú munkavállalók munkaügyi kp. bértámogatása:
• Támogató Szolgálat működési támogatása:
• Emelt szintű elhelyezés- szoba eladásból származó bevétel:

168 694 E Ft
187 694 E Ft
39 724 E Ft
2 000E Ft
10 400 E Ft
2 000 E Ft

2010. évben intézményünk új szolgáltatással bővült. 2010. április 29. napjától városunk 002-es
tanyagondnoki körzetében tanyagondnoki szolgáltatást biztosítunk, a már meglévő szolgáltatási
formák mellett.
Az Intézmény gazdasági és szakmai munkájának ellenőrzését 2010. I. félévében több hatóság
vizsgálta.
• 2009. évi állami normatíva elszámolás
Belső ellenőrzés
• Támogató Szolgálat működésének ellenőrzés
Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal D.A.R.Á.H Megyei
Közigazgatási Hivatala
• Az intézmény teljes átfogó szakmai ellenőrzése
Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
KépviselőTestülete által felállított Ad-hoc
bizottság
• Az intézmény 2008-2009. évi gazdálkodásának átfogó
pénzügyi ellenőrzése
Belső ellenőrzés
Az ellenőrzések során apróbb hiányosságok kerültek feltárásra, melynek nagy részét az intézmény
saját hatáskörében korrigálta. A fenntartó hatáskörébe tartozó intézkedéseket az Intézményi Társulás
elé terjesztette, majd megtette a szükséges intézkedéseket a hiányosságok rendezésére.
A DAOP - 4.1.3/A-2008-0012 számú projekt megvalósításával lehetővé vált egy olyan intézményi
egység kialakítása, amely a fogyatékosok speciális igényeit teljeskörűen kiszolgálja. A projektnek
köszönhetően 2010. május 01. napjával a fogyatékosok nappali intézményi egysége – Esély klub megkezdte működését a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-17. szám alatti ingatlanban.

Ezzel egyidejűleg összevonásra került az intézmény 2. számú (Gyomaendrőd, Fő út 66.) és 5. számú (
Gyomaendrőd, Blaha 2-6.) Idősek Klubja - 5. Számú Idősek Klubja elnevezéssel a Gyomaendrőd
Blaha 2-6. szám alatti Idősek Klubjában 50 férőhellyel.
A Fő út 66. szám alatti épület visszaadásra került az Önkormányzat kezelésébe.
I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám alakulása 2010. I. félévben:
Ellátási forma

Normál idősek otthona
Átmeneti elhelyezés
Emeltszintű id.o.
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
Szem .segítés + csak szállítás
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Idősek Nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás

Intézményi szolgáltatásokat
Intézményi szolgáltatásokat
átlagosan igénybevevők száma
átlagosan igénybevevők száma
2009. december 31-én
2010. június 30-án
126 fő
125 fő
9 fő
8 fő
42 fő
41 fő
55 fő
67 fő
160 fő
228 fő
13+17 fő
10 fő

13+17 fő
10 fő

170 fő
26 fő
400 fő

164 fő
25 fő
800 fő

Az ellátotti létszám alakulását nagyban befolyásolja az alapellátásban bekövetkezett ellátási formák
2010. évben történt átalakítása. Bevezetésre került az Otthonközeli ellátás fogalma, amely az
alapellátást az alábbi kategóriákba sorolja:
• házi segítségnyújtás
• étkeztetés
• nappali ellátás
• nappali ellátás és étkeztetés együtt
• házi segítségnyújtás, és étkeztetés együtt
Az új rendszerben a nappali klubban étkező ellátottak felvételre kerülnek étkezőknek és nappali
ellátást igénybevevőnek is egyaránt. Emiatt növekedett meg az étkezést igénybevevők száma 42,5%kal 68 fővel 2009. évhez képest.
A tanyagondonoki szolgáltatást igénybevevők számának növekedése a 002-es körzet létrehozásával
magyarázható.
Egyéb ellátási formákban az ellátotti létszám számottevően nem változott az előző évhez képest.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 136 fő.
Közcélú munkavállalók száma: 18 fő
Közhasznú munkavállalók száma: 3 fő
III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
ban
Egyéb saját bevétel
177 944
182 731
Áfa bevételek, visszatérülések
9 750
10 963
Támogatás értékű műk.bevétel áll. Pénz alaptól
2 000
2 000

eFt86 516
4 641
1 722

Tám.értékű műk. bevétel központi ktsgvetési
szervtől
Tám.értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű
előirányzattól
Tám.értékű műk. bev. többcélú kistérségi
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Saját bevételek
Az intézményi ellátási díjak 4.849,-eFt-tal, 5,3%-kal kevesebb összegben teljesült, mint az
időarányos tervezett.
Ennek okai:
¾ 2010. I. félévben az ellátotti létszám alakulása nem tette lehetővé, hogy az intézmény
bevételeivel kompenzálni tudja azt az eredeti költségvetésbe beállított - 5.573,-eFt –
működési bevételt, melynek beállítása szükséges volt a költségvetési egyezőség miatt.
Ezen összeg időarányos része 2.786,-eFt.
¾ Közel 820,-eFt-os bevétel kiesést jelentet a vizsgált időszakban, hogy az átmeneti
elhelyezés ellátási formánál az átlagos ellátotti létszám ezen időszakban átlagosan 8 főben
realizálódott, a tervezett 10 fővel szemben. Jelenleg az intézmény idősotthonaiban ellátott
idősek száma eléri, helyenként meghaladja a tervezett létszámot, tehát a bevételkiesés
évközbeni kompenzálására lehetőség van, természetesen csak abban az esetben, ha az
ellátotti létszám tartósan megmarad. Ez a létszám azonban sem a sorbanállók, sem az
intézményben élők tekintetében nem számítható ki teljes pontossággal.
¾ További 1.120,-eFt bevétel kiesést jelent, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
ellenőrzésével feltárt hiányosság, mely a térítési díjak elfogadásának rendjét kifogásolta
meg. Ennek kapcsán az intézmény az - idős otthoni ellátásban - április havi, az
otthonközeli ellátás tekintetében a május havi térítési díjak kiszámlázásával egyidejűleg
rendezte a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás 13/2010.(IV. 28.) sz.
határozata 2. pontjában foglaltak szerint a térítési díjakban keletkezett túlfizetéseket.
Támogatás értékű működési bevételek
¾ Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás
722,-eFt-tal meghaladja az időarányos tervezetett. Jelenleg 3 fő munkavállaló
bértámogatásához járul hozzá a Munkaügyi Központ.
¾ Központi ktsgvetési szervtől-, fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi
társulástól
Ezen a jogcímeken megtervezett eredeti előirányzatok 2010. I. félévében beépítésre
kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely
jogcímek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulásokat foglalja magába.
¾ Helyi önkormányzat és ktsgvetési szerveitől
Az emeltszintű ellátási formánál a vizsgált időszakban 3 szoba került értékesítésre
összességében 2.200,-eFt összegben, mellyel jelenleg 100%-os kihasználtságúvá vált
az intézményi egység. Ezen szoba eladásból származó bevétel még nem került át az
intézmény bevételei közé, annak számviteli rendezésére a következő félévben kerül
sor.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás

A felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába beépítésre került:
¾ 17. 816,-eFt az I. félévben kereset kiegészítés címén kifizetett központi támogatás
¾ 20. 558,-eFt mely az eredeti előirányzatba támogatás értékű működési bevételként került
meghatározásra
¾ 6.000,-eFt plusz önkormányzati támogatás az intézmény dolgozóinak havi 10 adagos ebéd
juttatásának biztosítására ( az intézmény konyhájáról)
¾ 243,-eFt, az intézményi gyógytornász 1-4 havi bérének pályázaton nyert támogatása
Összességében az intézmény működési bevételei 6%-kal 5.968,-eFt-tal alacsonyabb szinten
teljesültek, mint az időarányos tervezett. Az intézmény kihasználtsága a II. negyedév közepétől elérte
a tervezett szintet azoknál az ellátási formáknál is, ahol ez év elején alacsonyabb volt a kihasználtság.
Amennyiben a következő félévben beépítésre kerül a szoba eladásból származó-, valamint a Támogató
Szolgálat működésének 2010. I. félévében többlet támogatásként megítélt összegéből származó 990,eFt összegű - bevétel a működési bevételek teljesítése kedvezőbb arányt fog mutatni.
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
EHO
Dologi kiadások ÁFA nélkül
Dologi kiadások ÁFA-ja
Egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési kiadások Áfa-ja
Kiadások összesen

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
198 411
218 548
53 287
57 075
0
0
116 982
122 133
36 396
37 339
5 436
5 653
410 512
440 748
0
0
0
0
410 512
440 748

eFt-ban
113 700
29 883
248
66 257
17 913
1 940
229 941
0
0
229 941

Személyi juttatások és munkavállalói járulékok
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összességében a tervezettnek megfelelően
alakultak az I. félévben.
¾ A rendszeres személyi juttatások kifizetése egyenletesen az időarányos terveknek megfelelően
alakult. A módosított előirányzatba csak a 2009. december hónapban függő kiadásként
kifizetett bérjellegű kifizetések 2010. évi teljesítése került beépítésre 109,-eFt összegben.
¾ A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatába és teljesítésébe beépítésre került 2010. I.
félévében a kereset kiegészítés címen kifizetett központi bér, mely torzítja az 1-6 hó
időarányos terv és teljesítés képét.
Beépítésre került továbbá 6.000,-eFt - „közalkalmazottak étkezési hozzájárulása” címen, az
intézmény dolgozóinak 2010. március hónaptól – havonta 10 adag ebéd - étkeztetéséhez
szükséges forrás biztosítására, Képviselő Testületi döntés alapján.
Dologi kiadások
A dologi kiadások teljesítése 5.190,-eFt 8,4%-kal meghaladja az időarányos tervezettet.
A túlfinanszírozás okai:
¾ A gázenergia-szolgáltatás díj 3.060,-eFt-tal 61%-kal meghaladja az időarányos tervezettet,
mely magyarázható egyrészt a gázenergia szezonális jellegével, másrészt az elhúzódó
hosszú hideg idővel.
¾ Eltérés mutatkozik, a villamos energia díjaknál is, mely 898,-eFt összeggel haladja meg az
időarányos tervezetett. Ezen kiadás növekedése aggasztó, mivel a villamosenergia nem
szezonális jellegű, hanem állandó értéket képvisel havi kiadásaink között.
¾ 754,-eFt-tal 12%-kal meghaladja a tervezett kiadást az üzemanyag felhasználás jogcímen
teljesített kiadás, mely az üzemanyag árának nagyfokú emelkedésével magyarázható. Az

APEH által közzétett üzemanyag elszámolás alapján megállapítható, hogy 2009. évben a
gázolaj átlagosan 268,-Ft/l áron kerülhetett elszámolásra, míg 2010. I. félév átlaga 301,5,Ft/l. Éppen ez a 12%-os áremelkedés okozza a megnövekedett teljesítés összegét.
¾ Nem tervezett kiadásként került a dologi kiadások épület karbantartási jogcímén
elszámolásra a Sallai úti ingatlan elfagyott fűtésének megjavítása (500,-eFt összegben),
mely káreseménnyel kapcsolatban a biztosító társaság elutasította kárigényünket. Így ezen
kiadásnak nincs bevételi oldalon fedezete, az intézmény költségvetési gazdálkodása során
megpróbálja kigazdálkodni a felmerült kiadást.
A dologi kiadás egyéb jogcímein a teljesítés közel a tervezett szerint alakult. A villamos energia
díj, valamint az üzemanyag árának fent jelzett növekedése éves szinten aggasztó, mert az ekkora
volumenű költségnövekedés negatívan érinti az intézmény egyébként is szűkös költségvetési
keretekből történő gazdálkodását.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)
Ezen a jogcímen 2010. évben az intézménynek sem eredeti, sem módosított előirányzata nincs.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2010. I. félévben a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását, mégis túllépte az időarányos
finaszírozás kereteit.
¾ A bevételek teljesítése jelentik a legnagyobb kockázatot az intézmény költségvetésének
gazdálkodásában, mely az I. félévben is a tervezett szint alatt alakult.
¾ A személyi juttatás és munkaadói járulékok a tervezettnek megfelelően teljesültek, melyhez
nagyban hozzájárul a közcélú és közhasznú munkavállalók foglalkoztatása.
¾ A dologi kiadások tervszerinti teljesítését éves szinten nagyban befolyásolja a villamosenergia
és üzemanyagdíj növekedésből adódó többletkiadás finanszírozása.
¾ 2010. I. félévében az FSZH által „Támogató Szolgálatok Fejlesztési Támogatása” elnevezésű
pályázati kiírásra az Intézményi Társulás által pályázatot nyújtott be intézményünk. Célja, a
Támogató Szolgálat nyitvaálló helyiségében (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) a vizesblokk,
illetve az akadálymentes közlekedés kialakítása, mely lehetőséget teremt a fogyatékkal élők
részére a mai kor előírásainak megfelelően kialakított helyiség biztosítása által, az önálló
ügyintézés segítésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 500,-eFt támogatást ítélt meg
a pályáztató szerv a pályázatban foglaltak megvalósítására. Az akadálymentesítés és a
vizesblokk az I. félévben elkészült, növelve azzal az intézmény színvonalát.
¾ További 3 pályázatunk is kedvező elbírálásban részesült 2010. I. félévben. A Szociális
Minisztérium által kiírt SZOC-IBL-09 kódú „Az idősek tartós bentlakásos intézményeinek
kiegészítő támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra intézményünk az Intézményi Társulás
keretein belül 3 idősotthon (Őszi Napsugár Idősek Otthona, Őszikék Idősek Otthona,
Rózsakert Idősek Otthona) tekintetében pályázatot nyújtott be, mely tárgyi eszköz beszerzésre,
valamint az intézmény gyógytornászának 1-5 havi bérének támogatására irányult.
A megítélt támogatás összege összesen: 942,-eFt. Ebből 699,-eFt összegben az ápolást-,
gondozást segítő eszközök kerültek beszerzésre - fürdőkád lift, kifordítható kádülőke,
gördíthető fürdetőszék, vérnyomásmérő, ultrahangos inhalátor, infralámpa, tens izom-ideg
stimulátor-; 243,-eFt a gyógytornász bérének fedezetére került elszámolásra.
Intézményünk törekszik meglévő előirányzatai felett történő takarékos gazdálkodás folytatására a
következő időszakban is.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 2.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető
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2010. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló
szöveges értékelése
I. A feladat általános értékelése
Nyugdíjas orvos közalkalmazott dolgozóink közül hárman befejezték tevékenységüket; mindez a
szemészeti, nőgyógyászati, majd a belgyógyászati szakrendelésen hozott személyi változást. Nyugdíj
mellett jelenleg dolgozó egyetlen munkatársunk sebész, de a sebészeti szakrendelést az idős kolléga
mellett ellátja olyan sebész szakorvos is, aki kórházi háttérrel rendelkezik és a kisebb beavatkozásokat
helyben végzi, míg a műtéteket Békéscsabán. Nem orvos munkatársaink közül is hármat érintett a
nyugdíjazás; feladataikat közcélú foglalkoztatottak látják el.
A rendszerváltás óta a magyar egészségügy folyamatosan válsággal küszködik. A reformközgazdászok
sulykolták, hogy az egészségügy pazarló, nem hatékony, alapvető reformokra szorul – miközben egyre
kevesebb pénzből gazdálkodtatják, a közvéleményt az egészségügy ellen hergelik; ahány miniszter,
annyi reformelképzelés, valamint az egészségügyi intézmények menedzsereit állandó
létbizonytalanságban tartják.
A kisvárosokban az egészségügyi intézet munkáltatóként is fontos szerepet tölt be és az egyre romló
körülmények dacára működik és megőrizte identitását.
Helyzetünket nehezíti, hogy az egészségügyi szolgáltató, mint „piaci szereplő” nem maga határozza
meg a peremfeltételeket. A „piac méretét” korlátozza a beutalási rend, az ellátási terület szabályozása.
A „piaci részesedésnek” gátat szab a teljesítmény volumen korlát
( tipikus hungarikum a teljesítményelvű finanszírozás megfejelése a volumen korláttal ). Az „árak”
vonatkozásában bizonyítható a bevétel lényeges csökkenése, a finanszírozási jogszabályok változása
következtében.
Az egészségügy mély, elhúzódó és összetett ( morális, bizalmi, társadalmi, szakmai, politikai,
pénzügyi ) válságban van. Ennek következménye: szűkül a szolgáltatási csomag, romlik a
hozzáférhetőség, a minőség és másodlagosan romlik az egyén életesélye.
Az 1997. évi CLIV. törvény kimondja, hogy a fenntartó hatáskörét képezi az egészségügyi intézet
működőképességének és fejlesztésének biztosítása. A 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről meghatározza az önkormányzatok felelősségét, beleértve az
intézményfenntartási költségeket is.
Ez évben kénytelenek voltunk a fenntartó nagyobb támogatását kérni, mivel a bizonytalan és
tervezhetetlen helyzetben így biztosíthatjuk a lakosság folyamatos és minőségi ellátását.
A társadalmi problémák „medikalizációja”-, mint amilyen az alkoholizmus, a kábítószer fogyasztás, az
öngyilkosságok - is megterhelő. Ezek a gondok betegségekké alakultak, és elsősorban orvosi
eszközökkel kívánják megszüntetni. Ezt segíti elő a piaci és a fogyasztói szemlélet, amely az
egészségügyet árucikknek tekinti, a beavatkozásokat szolgáltatásként, az egészségügyi rendszert

szolgáltatóként fogja fel. Ez azért különösen hátrányos, mert elsikkad az egyén személyes felelőssége
saját egészsége iránt.
Az egészségügyben felhalmozódott tudás és tapasztalat az egyik legértékesebb még épen maradt
nemzeti kincsünk. Tanulmányok bizonyítják, hogy GDP termelő, húzóágazat, a legolcsóbb és a
legjobban megtérülő tevékenység.
A járóbeteg szakrendelések teljesítmény adatai az év első felében
Szakrendelés
megnevezése
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Fül-orr-gége
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Pulmonológia
Tüdőgondozás
Labor
Képalkotó
diagnosztika
Fizioterápia
Gyógytorna

Esetszám
alakulása
db.
3.480
2.178
4.061
3.249
3.376
1.315
960
1.179
2.333
3.367
1.250
1.688
159
5.064

Beavatkozás
számának alakulása
db.
10.955
5.531
9.155
19.054
21.668
5.731
6.755
4.718
15.149
16.027
5.809
8.474
616
16.818

OEP által
elfogadott pont

Finanszírozás
Ft.-ban

4.662.598
2.944.414
3.296.825
4.786.219
5.793.216
2.494.729
1.621.216
1.449.998
2.931.595
4.245.279
2.145.368
4.300.658
410.773
736.868

4.338.897
3.349.709
3.747.092
5.411.493
6.544.786
2.813.849
1.539.226
1.669.049
3.268.384
4.878.681
2.164.944
4.872.393
472.491
977.598

3.930
5.974
3.375

12.018
19.361
32.464

6.500.180
3.866.874
4.758.964

7.325.012
4.568.829
5.437.226

II. Bevételek alakulása
( adatok: eFt. )
Megnevezés

Eredeti
Módosított Teljesítés Teljesítés
előirányzat előirányzat
%-ban
Intézményi működési bevételek
3.752
3.752
1.978
53
Működési célú pe. átvét TB. alapból
112.996
115.713
73.470
63
Működési tám. értékű bevétel fej.kez.alapoktól
5.700
5.700
2.273
40
TÁMOP pályázati f.
•
•

Az intézményi saját bevételek teljesítése megfelel az időarányos tervnek.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz a tervezett
időarányos bevételt meghaladja.

Az OEP-től származó intézményi bevétel két év hasonló
időszakában

76000
75500
75000

eFt-ban

74500
74000
73500
73000
72500
72000

2009. I-VI. hó

2010. I-VI. hó

75556

73470

Adatsor1

A 2009. áprilisában bevezetett törvényi szabályozásoknak köszönhetően, - az ábrából jól látható 2010. első felében csökkent a bevételünk az előző év hasonló időszakához képest.
2009. első félévében realizált bevételek hat havi ( 2008. októbertől – 2009.márciusig tartó időszak )
teljesítményt mutatnak ( 75.556 eFt. ), míg 2010. első felében hét havi ( 2009. novembertől – 2010.
májusig tartó időszak ) finanszírozás ( 73.470 eFt. ) érkezett meg intézményünkhöz, mivel az OEP a
három havi finanszírozásról az év elején tért át a két havi finanszírozásra. Ez azt jelenti, hogy
arányaiban még nagyobb mértékben csökkent az OEP-től átvett pénzeszközünk.
III. Kiadások alakulása
( adatok: eFt.)
Megnevezés

Eredeti
Módosított Teljesítés Teljesítés
előirányzat előirányzat
%-ban
Személyi juttatások
59.176
62.862
34.217
54
Munkaadót terhelő járulékok
16.624
17.601
8.931
51
Dologi kiadások
61.757
67.851
31.270
46

•
•

A személyi juttatások és a munkaadói járulékok a tervezett előirányzathoz viszonyítva,
közel azonos mértéket mutat. 2010. első félévében 1 fő részére fizetettünk ki 40. éves
jubileumi jutalmat 1.312 eFt. értékben.
A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest alul maradt. ( 46 % ).
Részleteiben:
• Ingatlanok karbantartása: ( teljesítés 5 % ) a szükséges karbantartási
munkálatokat az egységes szabadságolás idejére ( július 26. – augusztus 8-ig. )
tervezzük.
• Vásárolt közszolgáltatás: a vállalkozó orvosoknak kifizetett teljesítmény díjazás a
módosított előirányzathoz viszonyítva 48 %-on áll.
• A gázenergia szolgáltatási díj a tervezetthez viszonyítva meghaladta a

•

104 %-ot. Az év eleji gázszolgáltató váltás, számlázási problémákat okozott az
egyik telephelyünkön ( Fő u. 2. szám ). Reményeink szerint az év végére
visszakapjuk a téves számlázásból eredő közel 500 eFt-os túlfizetésünket.
Kisértékű tárgyi eszközt 335 eFt. értékben vásároltunk. ( pl: EKG kábelszett,
minimum-maximum hőmérők, ollók, csipeszek )

Vállalkozó orvos közreműködésével látjuk el a következő szakrendeléséket:
o Belgyógyászat-Kardiológia
o Pszichiátria
o Pulmonológia - Tüdőgondozás
o Reumatológia
o Ortopédia
o Sebészet ( heti egy alkalommal )
o Urológia
o Bőrgyógyászat
o Fül-Orr-Gége gyógyászat
IV. Felújítási és fejlesztési kiadás
( adatok: eFt.)
Megnevezés

Eredeti
Módosított Teljesítés Teljesítés
előirányzat előirányzat
%-ban
Ügyviteli és szám.tech.gépek vásárlása
0
800
0
0
Gépek, berendezések vásárlása
0
9.046
2.991
33
Intézményi beruházás ÁFA
0
2.462
748
30
A beszámoló készítéséig az intézmény 3.739 eFt. fejlesztési kiadással rendelkezik:

2010. január 8-án üzembe helyezték a Bionics típusú CTG készüléket, melyet a nőgyógyászati
szakrendelés számára vásároltunk bruttó 936.250 Ft-ért.
2010. február 12-én átadtuk a belgyógyászati szakrendelés részére az új defibrillátor készüléket,
melynek bruttó értéke: 824.500 Ft.
Május hónapban fejlesztettük a fizioterápiás gépparkunkat. Elektroterápiás-, és ultrahangterápiás
készüléket vásároltunk bruttó 1.049.625 Ft. értékben.
2010. május 28-án sebészeti műszert ( Ligátor szett, Wallach cryo ) vásároltunk 928.336 Ft-ért.
V. Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a féléves beszámoló készítésekor
542 eFt.
Egyéb követelések értéke: 1.760 eFt., mely az intézet egykori dolgozója Szabóné Vaszkó Edit
sikkasztási ügyéből kifolyólag ered.
VI. Szállítók állománya
2010.06.30-i nappal teljesített szállítói számlák állományának értéke: 3.304.157 Ft.
VII. Foglalkoztatottak létszámának alakulása
A költségvetési engedélyezett létszámunk: 28 fő
Az átlagos statisztikai állományi létszámunk 2010. I. félévben 25 fő.

VIII. Önkormányzati támogatás alakulása
( adatok: eFt. )
Megnevezés

Eredeti
Módosított Teljesítés Teljesítés
előirányzat előirányzat
%-ban
Működési költségvetési támogatás
15.109
16.656
6.228
37
Felhalmozási költségvetési támogatás
0
0
0
Támogatás összesen
15.109
16.656
6.228
37
A működési költségvetési támogatásunk 37 %-ban teljesült az első félévben.
Az alulfinanszírozás értéke: 2.100 eFt.

Gyomaendrőd, 2010.08.02.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2010. évben
Cím Alcím
szám szám

Előir.
Cím neve
szám

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
1.
2.
2.
3.

3.
1.-3.

1.
2.
3.
4.

4.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
4.-6.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
1.
2.
3.

Alcím
neve

Előir. neve

2010. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Költségvetési támogatások
Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás
Címzett- és céltámogatások
TEKI támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Helyi önk.fejlesztési feladatainak támogatás
Egyéb központi támogatás

709 074
4 399
0
0
0
0
0

709 074
4 399
0
0
0
0
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

713 473

713 473

270 000
32 000
5 450
28 500
7 000
5 000
950

270 000
32 000
5 450
28 500
7 000
5 000
950

103 442
360 872

103 442
360 872

75 000

75 000

6 912
Mezőőri járulék bevétele
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
895 126
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Pénzügyi befektetések bevételei-állampapí
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
Költségvetési bevételek összesen:
1 608 599
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Saját bevétel
22 773
Átvett pénzeszköz működési cél
2 323
Felhalmozási célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
25 096
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Saját bevétel
9 675
Átvett pénzeszköz műk c.
9 756
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
19 431
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese
Kner Imre Gimnázium
Saját bevétel
14 214
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kner Imre Gimnázium összesen:
14 214
Oktatási ágazat összesen:
58 741
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
3 752
Átvett pénzeszköz műk c.
118 696
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
122 448
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
187 694
Átvett pénzeszköz műk c.
24 558
Felhalm.célú bevétel
1

Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális a
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédel
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
SZJA normatív módon elosztott
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bevételek

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

708 761
191 730
79 163
0
0
0
0
0
979 654

327 517
189 412
82 139

129 025
13 680
2 861
14 992
989
3 452
1 199

6 912
895 126

270 000
32 000
5 450
28 500
7 000
5 000
950
0
103 442
360 872
0
75 000
0
0
0
0
6 912
895 126

0
0
1 608 599

1 400
0
0
0
1 400
1 876 180

1 580
1 054 649

22 773
2 323

23 243
697
0

11 534
3 549
1 294

25 096

23 940

16 377

9 675
9 756

9 675
6 864
0

8 181
5 152

19 431

16 539

13 333

20 654

20 654
0
0

9 590
1 882
334

20 654
65 181

20 654
61 133

11 806
41 516

3 752
118 696

3 752
121 413
0

1 979
75 743

122 448

125 165

77 722

193 694
4 000

193 694
4 000
0

91 157
1 722

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

12 072
8 708
619 848

48 307
168 527
39 216
99

10 874
433 221
1 120
460

2. melléklet
4.
8.
9.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.-7.
9.
1.
2.
3.
4.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
10.

Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
212 252
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
19 401
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Humánsegítő Szolgálat összese
19 401
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
1 160
Átvett pénzeszköz műk c.
6 893
Felhalm.célú bevétel
7 865
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
15 918
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
3 158
Átvett pénzeszköz műk c.
0
Felhalm.célú bevétel
0
0
Előző évi pénzmaradvány
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes
3 158
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
8 663
Átvett pénzeszköz műk c.
0
Felhalm.célú bevétel
0
0
Előző évi pénzmaradvány
8 663
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai S
Cigány Kisebbség
Saját bevétel
1 196
Műk.c.pe.átvét.
4 142
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Cigány Kisebbség összesen:
5 338
Német Kisebbség
Saját bevétel
100
Műk.c.pe.átvét.
571
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
Német Kisebbség összesen:
671
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Saját bevétel
127 083
Átvett pénzeszköz műk c.
414 844
Felhalm.célú bevétel
292 122
Előző évi pénzmaradvány
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes
834 049
Polg.Hiv. összesen:
Saját bevétel
141 360
Átvett pénzeszköz műk c.
445 851
Felhalm.célú bevétel
299 987
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal összesen:
887 198

197 694

92 879

0
19 401
0
0
19 401

55
11 714
0
0
11 769

1 160
6 893
7 865
0
15 918

878
0
11 557
0
12 435

3 158
0
0
0
3 158

421
0
0
0
421

9 998
0
0
0
9 998

6 706
5
200
0
6 911

1 556
6 182
0
0
7 738

433
3 879
0
0
4 312

671

100
788
0
0
888

104
414
0
0
518

127 083
490 502
342 122

193 509
307 967
297 122

959 707

798 598

178 919
47 548
14 981
0
241 448

141 360
521 509
349 987

209 481
341 231
304 987

1 012 856

855 699

5 000
600
2 150
12 718

2 910 706

1 000
21 468
0
3 028 246

5 000
600
2 150
12 718
0
1 000
21 468
0
3 137 339

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
73 943
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 362 366
Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö 1 436 309
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen
Hitelfelvétel összesen
Önkormányzat bevétele mindösszesen
4 347 015

73 943
1 362 366
1 436 309
0
0
0
4 464 555

79 943
1 362 366
1 442 309
0
0
0
4 579 648

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
5 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
600
2 150
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés-váll
12 718
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.
1 000
Kölcsönök visszatérülése összesen:
21 468
Önkormányzat bevétel összesen

11.
1.
2.
11.
12.
13.
14.

2

197 694

19 401
19 401
1 160
6 893
7 865
15 918
3 158

3 158
8 663

8 663
1 196
4 142
5 338
100
571

187 516
63 560
26 738
0
277 814
2 354
130
1 051
14 451
109
1 449
19 544
1 564 124
-39 346

0
1 524 778

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

11.

Előir. neve

2010. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1.
2.

2.
11.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

3

3 441
3 000
0
0
0
67 502
1 042
1 150
3 865

3 441
3 000
0
0
0
73 502
1 042
1 150
3 865

7 154
5 003
1 670
18 801
177
146 865
1 042
1 150
3 865

971
399
60 075
73 943

971
399
66 075
79 943
0
0
0
0
0
0
1 362 366
0
0
0
0
0
0
1 362 366
1 362 366
1 442 309

971
399
139 438
179 670
0
1 763
0
0
0
0
1 467 599
0
0
0
0
0
0
1 362 366
1 469 362
1 649 032

0
0
0
0
0
1 362 366
0
0
0
0
0
0
1 362 366
1 362 366
1 436 309

3 244
5 003
0
0
177
9476

9476
17 900
1 763

1 763
19 663

2/c melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételeinek részletezése
Szakf.

Cí
Megn
m Alcím
Cím Alcím Előir.
ev.
nev neve
szám szám szám
e

9.

9.

7.

7.

1.

2.

Adatok E Ft-ban
Előir. neve

2010. évi
terv

Módosított
Módosított
előirányzat I. előirányzat II.

Polgármesteri Hivatal saját bevétel
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1800
1800
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d
Végrehajtási bírság
Gondozási díj bevétel
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
100
100
Adatszolgáltatás
30
30
Közter.felügyelői bírság
237
237
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
2 410
2 410
Tourinform iroda bevétele
0
0
Tájház bevétele
Új intézmény bevétele
Földhaszonbér
8 140
8 140
Bérleti díj
31 030
31 030
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
1 813
1 813
Egyéb bevételek
1 000
1 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2000
2000
Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata
Kamatbevétel
15 000
15 000
Kamatbevétel kötvény
47 500
47 500
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
9 773
9 773
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Magtárlapos
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
6 250
6 250
Saját bevétel összesen:
127 083
127 083
Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
75
75
Rendszeres segély átvett pénz
227 833
227 833
Mezőőri jár. átvett pénz
3 600
3 600
Közhasznú tám.bev.70% tám.
1 778
1 778
Közcélú munkavégzők támog.-95 %
147 060
147 060
Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.)
3 600
3 600
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1495)
1 495
1 495
Kistérségi normatíva szociális
0
8 494
Tanyagondnoki szolgálat norm.
1 664
Támogató szolgálat támog.
10 400
Településőrök tám.
4 800
4 800
2009. évben be nem folyt támog.
24 144
24 144
Támop 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pály.pe.
53 300
Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése
1 800
Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karb
DAOP.4.1.3. Magtárlaposi beruházás
SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe.
OGY képviselőválasztásra átvett pe.
Érettségi tételek őrzése, jegyzők által műk.szakértői biz.t.
Nemzeti Kulturális alaptól -Kállai Ferenc film
Kistérségi közművelődési referens pály.
Önkorm.-tól átvett pe.-hulladéklerakóval kapcs.
BM Kábítószer elleni prevencióra
4

1800

100
30
237

Teljesítés

1720
167
101
1
1 402
21
25
24

2 410
0

8 140
67 030
3 451
1 813
1 000
2547

1 873
35 485

15 000
47 500

77 322

173
5 256
3 707

18 910

8 960
8 408

17 291

34 274

6 250
193 509

178 919

75
40 072
3 600
1 778
147 060
3 600
2 776
1 495
8 494
1 664
10 400
4 800
24 144
53 300
1 800
500
1 008
942

0
4 402
900
2 252
0
2 160
1 129
455
2 389
0
8 605
1 391
12 374

699
3 052
305
1 300
811
337
150

2/c melléklet
Önkorm-tól átvett pénz szúnyoggyérítésre
Polgárőr Szövetségtől -Cégautó adóra átadott pe.
Előző évi állami támogatás pótlólagos
Kisebbségek támogatása

9.

7.

3.

Testvérvárosi kapcs.pály. pe.
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülr
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen
Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Zöldpark eszk.besz. Pályá
4+1 utca építése pályázat
Járdafelújítás pályázat
Kerékpárút ép.pályázat
Vízmű bérleti díj
Arop szervezetfejl.pály.tám
Polg.hiv.akadályment.pály

414 385
459
459
414 844

490 043
459
459
490 502

307 508
459
459
307 967

9 859
9 859
31 049
31 049
13 457
13 457
146 036
146 036
0
0
9 058
9 058
11 841
11 841
DAOP-5.1.2/B-2009-0004 Városi Örökség felúj.(H
50 000
50 000
Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbantartásra
Beköltözési hozzájárulás és közérdekű köt.váll.
10 822
10 822
10 822
2009. évben be nem folyt t
232 122
282 122
282 122
Támogatásértékű felhalmozási bev.ös
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
8 db belterületi út lakossági hj.
10 000
10 000
10 000
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.tá
5 000
5 000
5 000
Útépítési hozzájárulás (előző évi k
Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e.
Rek.alap bev. Vízmű
45 000
45 000
0
60 000
60 000
15 000
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívül
342 122
297 122
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen 292 122

9.

7.

5

9 859
31 049
13 457
146 036
0
9 058
11 841

181
225
3 876
555

47 548
0
47 548

4 117

500
3 419
8 036

6 209
736
0
6 945
14 981

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir.
szám szám szám
4.-6.
4.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

5.
6.

2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
4.-6.

3.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Cím Alcím
Előirányzat neve
neve neve

2010. évi terv

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese
Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ összese
Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Humánsegítő Szolgálat öss
Határ Győző Városi Könyvtár
6

Módosított
Módosított
előirányzat
előirányzat I.
II.

161 744
44 076
58 716

161 744
44 076
58 716

2 420
266 956

2 420
266 956

143 949
37 920
51 158

143 949
37 920
51 158

3 358
236 385

3 358
236 385

106 960
28 752
30 291

108 793
29 247
37 280

166 003

175 320

412 653
110 748
140 165

414 486
111 243
147 154

5 778
669 344

5 778
678 661

59 176
16 624
61 757

59 176
16 624
61 757

137 557

137 557

198 411
53 287
158 814

204 411
53 287
164 814

410 512

422 512

23 995
6 502
14 449

23 995
6 502
14 449

44 946

44 946

Teljesítés

171 747
45 632
62 432
0
2 420
282 231

88 530
23 332
32 786

144 648

153 193
40 484
54 184
0
3 404
251 265

78 434
21 012
35 192
0
98
134 736

113 029
30 460
38 950
0
0
182 439

55 793
14 136
14 692

437 969
116 576
155 566
0
5 824
715 935

222 757
58 480
82 670
0
881
364 788

62 862
17 601
67 851
0
0
148 314

34 217
8 932
31 270
0
0
74 419

218 548
57 075
165 125
0
0
440 748

113 700
30 131
86 110

25 065
6 791
14 449
0
0
46 305

12 769
3 384
6 239
163
0
22 555

783
85 404

229 941

3. melléklet
1.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatás
15 198
15 198
Munkaadót terhelő jár.
4 083
4 083
Dologi kiadás
9 790
9 790
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Könyvtár összesen:
29 071
29 071
2.
3.
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1.
Személyi juttatás
33 239
33 239
2.
Munkaadót terhelő jár.
8 763
8 763
3.
Dologi kiadás
10 993
10 993
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen
52 995
52 995
3.
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
15 457
15 457
2.
Munkaadót terhelő jár.
4 201
4 201
3.
Dologi kiadás
14 713
14 713
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
34 371
34 371
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz
5.
Cigány Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2 651
2 651
2.
Munkaadót terhelő jár.
868
868
3.
Dologi kiadás
2 161
2 161
4.
Pénzeszköz átadás
629
629
5.
Ellátottak juttatása
5.
Cigány Kisebbség összesen:
6 309
6 309
6.
Német Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
1 052
1 052
4.
Pénzeszköz átadás
18
18
5.
Ellátottak juttatása
6.
Német Kisebbség összesen:
1 070
1 070
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1.
Személyi juttatás
324 231
329 731
2.
Munkaadót terhelő jár.
77 304
78 789
3.
Dologi kiadás
301 889
362 495
4.
Pénzeszköz átadás
389 250
391 200
5.
Ellátottak juttatása
1 162 215
7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös 1 092 674
9.
Polgármesteri Hivatal összesen
1.
Személyi juttatás
414 771
420 271
2.
Munkaadót terhelő jár.
101 721
103 206
3.
Dologi kiadás
355 047
415 653
4.
Pénzeszköz átadás
389 897
391 847
5.
Ellátottak juttatása
9.
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 261 436
1 330 977
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
1 085 011
1 098 344
2.
Munkaadót terhelő jár.
282 380
284 360
3.
Dologi kiadás
715 783
789 378
389 897
391 847
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám
5.
Ellátottak juttatása
5 778
5 778
Működési kiadások mindösszesen:
2 478 849
2 569 707

7

15 827
4 253
11 258
0
0
31 338

8 156
2 049
7 085
0
0
17 290

34 713
9 161
11 013
0
0
54 887

17 735
4 613
3 401
0
0
25 749

16 322
4 430
19 633
0
0
40 385

8 352
2 075
13 542
20
0
23 989

2 651
868
2 761
2 429
0
8 709

2 650
697
1 780
0
0
5 127

0
0
1 269
18
0
1 287

0
0
365
18
0
383

336 800
80 559
396 630
432 218

156 378
36 350
253 468
216 891

1 246 207

663 087

431 378
106 062
457 013
434 665
0
1 429 118

206 040
49 168
285 880
217 092

1 150 757
297 314
845 555
434 665
5 824
2 734 115

576 714
146 711
485 930
217 092
881
1 427 328

758 180

3/a melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcí Előir.
szá
m szám
9.
7.

84215510
1.
2.
3.
4.
81300010
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.
84242111
1.
2.
3.
4.
02100010
1.
2.
3.

84242112
1.
2.
3.
4.
41200010
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
42110010
1.
2.
3.
4.
68100010
1.
2.
3.
4.
52211010
1.
2.
3.

68200110

1.
2.
3.
4.

Adatok E Ft-ban
2010. évi
Cím Alcím
Módosított
Módosított
Teljesítés
Előirányzat neve
előirányzat I. előirányzat II.
terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Testvérvárosi kapcsolatok
0
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő já
0
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
92
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
250
Összesen:
0
0
0
342
Kisegítő mezg.szolg.
Személyi juttatás
0
0
0
Munkaadót terhelő jár.
0
0
0
Dologi kiadás
36 000
36 000
36 000
18 181
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
Összesen:
36 000
36 000
36 000
18 181
Közterületfelügyelők
Személyi juttatás
2 647
2 647
2 859
1 577
Munkaadót terhelő já
727
727
784
368
Dologi kiadás
0
0
0
185
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
3 374
3 374
3 643
2 130
Mezőőri szolg.
Személyi juttatás
9 038
9 038
10 008
5 485
Munkaadót terhelő já
2 463
2 463
2 644
1 239
Dologi kiadás
2 661
2 661
2 661
525
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
14 162
14 162
15 313
7 249
Erdőgazdálkodás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő jár.
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
Összesen:
0
0
0
0
Településőrök
Személyi juttatás
3 912
3 912
3 912
1 695
Munkaadót terhelő já
1 056
1 056
1 056
458
Dologi kiadás
1 000
1 000
1 000
786
Pénzeszköz átad., eg
0
0
Összesen:
5 968
5 968
5 968
2 939
Magasépítő ipar
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő jár.
0
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
Összesen
0
0
0
0
Mélyépítő ipar
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő jár.
0
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszk.átad., egyéb tám.
0
0
Összesen
0
0
0
0
Útépítés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő jár.
0
0
Dologi kiadás
13 918
2 748
Pénzeszk.átad., egyéb tám.
0
0
Összesen
0
0
13 918
2 748
Saját tul.ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő jár.
0
0
Dologi kiadás
0
106
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
Összesen:
0
0
0
106
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő jár.
0
0
Dologi kiadás
2 740
2 740
2 740
17 127
Pénzeszköz átad., eg
0
0
0
0
Összesen
2 740
2 740
2 740
17 127
Lakóingatlan bérbeadása, lakbér
Személyi juttatás
0
0
0
Munkaadót terhelő já
0
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
1 730
1 730
Pénzeszköz átad., eg
0
0
0
0
Összesen:
0
0
1 730
1 730
Szakfel.

8

3/a melléklet

68200210

Saját ingatlan haszn.
1.
2.
3.
4.
Összesen:
Gyámhivatal

84112411
1.
2.
3.

Összesen:
Építéshatóság

84112412
1.
2.
3.

Összesen:
Igazgatási tevékenység

84112610
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás (ÁFA k
9 773
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
9 773

6 933
1 830
0
0

3 319
823
161
30

8 467

8 763

4 333

125 946
33 629
130 662
6 500
296 737

125 946
33 629
130 662
8 300
298 537

130 376
34 768
135 778
8 300
309 222

60 700
15 595
79 620
4 145
160 060

8 417
2 310
3 718

8 417
2 310
3 718

4 406
1 131
1 405

14 445

14 445

8 827
2 420
3 718
0
14 965

6 942

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 282
338
905
0
2 525

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pe.átadás

0
0
0
7 180
7 180

0
0
0
7 180
7 180

0
0
0
7 180
7 180

0
0
324
3 590
3 914

13 596
3 569

13 596
3 569

17 165

17 165

13 596
3 569
0
0
17 165

6 297
1 644
0
0
7 941

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

Összesen:
Orvosi ügyelet

86210250
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Képviselők tiszteletdíja

84111210
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Önk.képviselővál.(Néps

84111510
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb
Összesen:
Vállalkozói iroda

84140311
1.
2.
3.
4.
84111610
1.
2.
3.
4.
84253110
1.
2.
3.
4.
84112613
1.
2.
3.
4.

2 895
758
569
0
4 222

6 700
1 767
0

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.

1.
2.
3.
4.

6 110
1 578
900
0
8 588

Személyi juttatás
6 700
Munkaadót terhelő já
1 767
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
8 467

Összesen:
Orsz.gyűlési.képviselőv

84111410

0
0
14 891
0
14 891

5 914
1 525
900

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

1.
2.
3.

9 773

0
0
9 773
0
9 773

Személyi juttatás
5 914
Munkaadót terhelő já
1 525
Dologi kiadás
900
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
8 339

Összesen:
Okmányiroda

84112611

0
0
9 773

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

Összesen:
Országos tel.és ter.kisebbs.önk.vál.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Polgárvédelmi tev.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Ösztöndíjasok
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
9

8 339

0
0

0
0

0
0
882
0
882

0
0
882
0
882

0
0
882
0
882

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
500
0
500

216
58
1 000
0
1 274

216
58
1 000
0
1 274

216
58
1 000
0
1 274

80
20
724
0
824

3 924
1 053
0
0
4 977

3 924
1 053
0
0
4 977

3 924
1 053
0
0
4 977

2 280
323
20
0
2 623

3/a melléklet

84112612

Önkorm.ellátó szolg.
1.
2.
3.
4.
Összesen:
Belvízkárelhárítás

84254110
1.
2.
3.
4.
87301110
1.
2.
3.
4.
84140310
1.
2.
3.
4.
89044110
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
84140210
1.
2.
3.
4.
84190190
1.
2.
3.
4.
85101110
1.
2.
3.
4.
88211210
1.
2.
3.
4.
88211310
1.
2.
3.
4.
88211410
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
4 787
Munkaadót terhelő já
1 489
Dologi kiadás
10 397
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
16 673

4 787
1 489
10 397

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

0
0
11 716
0
11 716

Összesen:
Időskorúak tartós bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Városgazdálkodás
Személyi jut.(közhasznú 25 fő)
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
13 138
Pénzeszköz átad., eg
13 200
Összesen:
26 338
Közcélú foglalk.
Személyi juttatás
136 388
Munkaadót terhelő já
18 412
Dologi kiadás
3 000
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
157 800
Közhasznú foglalkoztatás
Személyi juttatás
2 000
Munkaadót terhelő já
540
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
779
Összesen:
3 319
Közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Közvilágítás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
34 000
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
34 000
Önkormányzat elszámolásai
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Óvodai nevelés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
35 823
Összesen:
35 823
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
4 995
Összesen:
4 995
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
28 491
Összesen:
28 491
Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0

10

16 673

5 155
1 589
10 697
0
17 441

2 365
618
5 912
0
8 895

0
0
11 716
0
11 716

0
0
9 316
0
9 316

0
0
18 906
0
18 906

0
0
0
0
0

0
0
801
0
801

0
0
815
0
815

13 138
13 200
26 338

0
0
13 138
13 200
26 338

0
0
6 307
6 672
12 979

136 388
18 412
3 000
0
157 800

136 388
18 412
3 000
0
157 800

55 318
7 577
598
0
63 493

2 000
540
779
3 319

2 000
540
0
779
3 319

2 524
683
0
779
3 986

0
0
0
0
0

0
0
0
728
728

809
157
0
364
1 330

0
0
34 000
0
34 000

0
0
34 000
0
34 000

0
0
16 960
0
16 960

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
416
0
416

0
0
0
35 823
35 823

0
0
0
35 823
35 823

0
0
0
16 360
16 360

0
0
0
4 995
4 995

0
0
0
4 995
4 995

0
0
0
1 606
1 606

0
0
0
28 491
28 491

0
0
0
28 491
28 491

0
0
0
14 493
14 493

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3/a melléklet

88211510

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.
4.

88211810
1.
2.
3.
4.
86905210
1.
2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88212110
1.
2.
3.
4.
87901210
1.
2.
3.
4.
88910110
1.
2.
3.
4.
88211110
1.
2.
3.
4.
88211710
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
84190690
1.
2.
3.
4.
88212410
1.
2.
3.
4.
88212210
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás (ÁFA)
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Nevelőotthoni ellátás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Bölcsőde
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Átmeneti segély
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
11

0
8 504
0
35 431
43 935

0
8 504
0
35 431
43 935

0
8 504
0
35 431
43 935

0
3 240
0
13 501
16 741

0
0
0
11 020
11 020

0
0
0
11 020
11 020

0
0
0
11 020
11 020

0
0
0
5
5

0
0
6 000
0
6 000

0
0
6 000
0
6 000

0
0
6 000
0
6 000

0
0
1 176
0
1 176

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
190
190

0
0
0
100
100

0
0
0
100
100

0
0
0
100
100

0
0
0
0
0

0
0
120
0
120

0
0
120
0
120

0
0
120
0
120

0
0
77
0
77

0
0
0
6 012
6 012

0
0
6 012
6 012

0
0
0
6 012
6 012

0
0
0
2 681
2 681
0
0
0
79 028
79 028

0
0
0
175 906
175 906

0

175 906
175 906

0
0
0
175 906
175 906

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1 235
1 235

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
13 761
0
13 761

0
0
0
6 200
6 200

0
0
0
6 200
6 200

0
0
0
6 200
6 200

0
0
0
20
20

0
0
0
2 300
2 300

0
0
0
2 300
2 300

0
0
0
2 300
2 300

0
0
0
1 269
1 269

0

3/a melléklet

88212310

Temetési segély
1.
2.
3.
4.

88212510
1.
2.
3.
4.
88212910
1.
2.
3.
4.
88220110
1.
2.
3.
4.
88220210
1.
2.
3.
4.
88220310
1.
2.
3.
4.
37000010
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
38210110
1.
2.
3.
4.
91050110
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

0
0
0
1 500
1 500

Összesen:
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
4 516
Összesen:
4 516
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
10 000
Összesen:
10 000
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
3 375
Összesen:
3 375
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
4 100
Összesen:
4 100
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás (Kama
7 100
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
7 100
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
23 800
Pénzeszköz átad., eg
740
Összesen:
24 540
Közösségi Ház
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
2 934
Összesen:
2 934
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
840
Összesen:
840
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
526
Munkaadót terhelő já
142
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
668
12

0
0
0
1 500
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
4 516
4 516
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
3 375
3 375

0
0
0
1 500

0
0
0
819

1 500

819

0
0
0
0

0
0
0
3 059

0

3 059

0
0
0
4 516

0
0
0
54

4 516

54

0
0
0
10 000

0
0
0
5 553

10 000

5 553

0
0
0
3 375

0
0
0
672

3 375

672

0
0
0
4 100
4 100

0
0
0
4 100

0
0
0
26

4 100

26

0
0
7 100
0
7 100

0
0
7 100
0
7 100

0
0
3 487
0
3 487

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
23 800
740
24 540

0
0
30 327
740
31 067

0
0
17 365
369
17 734

0
0
0
2 934
2 934

0
0
0
2 934
2 934

0
0
0
1 467
1 467

0
0
0
0

0
0
0
6 675
6 675

0
0
0
5 728
5 728

0
0
0
840
840

0
0
0
840
840

0
0
0
0
0

526
142

526
142
1 877
0
2 545

287
79
1 127
0
1 493

0
668

3/a melléklet

93291910
1.
2.
3.
4.
91042210
1.
2.
3.
4.
93190350
1.
2.
3.
4.
85600021
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.

93120410

1.
2.
3.
4.

Mns egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Túraútvonal
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
M.N.S.egyéb sporttám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
508
Összesen:
508
Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Személyi juttatás
220
Munkaadót terhelő já
60
Dologi kiadás
171
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
451
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
3 111
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
3 111
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő já
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
25 000
Összesen:
25 000
Diáksport

150
150

0
0
2 792
150
2 942

0
0
2 986
150
3 136

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
508
508

0
0
0
14 708
14 708

0
0
606
8 361
8 967

5 500
1 485
60 606
0
67 591

5 500
1 485
60 606
0
67 591

4 042
1 054
17 320
0
22 416

220
60
171
0
451

220
60
4 327
0
4 607

1 017
245
3 461
0
4 723

0
0
3 111
0
3 111

0
0
1 632
0
1 632

0
0
800
0
800

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
67
0
67

0
0
0
25 000
25 000

0
0
0
44 415
44 415

0
0
0
44 415
44 415

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

250
67
797
0
1 114

0
0
722
0
722

Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
Személyi juttatás
324 231
Munkaadót terhelő
77 304
Dologi kiadás
301 889
Pénzeszköz átad., e
389 250
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fe 1 092 674
1 092 674
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

329 731
78 789
362 495
391 200
1 162 215
1 162 215

336 800
80 559
396 630
432 218
1 246 207

156 378
36 350
253 468
216 891
663 087

1 246 207

663 087

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő já
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

Összesen:
7.
1.
2.
3.
4.
7.
7.
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4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2010. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

6.

Előirányzat neve

2010. évi terv

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Fő u. iskolaépület felúj.-kis ép.nyílászáró csere

Módosított
Módosított
Teljesítés
előirányzat I. előirányzat II.

600

600

1 500
2 100

1 500
2 100

600
1 478
1 500
3 578

4 000
600
2 000
137
6 737

4 000
600
2 000
137
6 737

0
0
0
137
137

0
0
0
0
0

0

1 754
1 754

1 754
1 754

2 187
225
2 412

8 837

10 591

5 469

3 461

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10 591

5 469

3 461

0

0

0

0
0

0
0

251
251

0

3 904
3 904

3 904
3 904
17 710

35 717
24 000
58 829
1 300

20 000
18 000
3 000
0
4 000
21 408
35 717
24 000
58 829
1 300

165 161
165 161
175 752

186 254
190 158
195 627

Előző évi pénzmaradvány felhasználása-tornaterem nyílászáró csere, Fő u. ép.felúj

Óvoda külső homlokzat felújítása saját erő
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Alsó tagozatos ép.-nyílászáró csere
Alsó tagozatos ép.-elektromos vezeték csere
Ligeti isk.-külső vakolat tatarozása
Érintésvéd.vizsgálat-egyszeri dologi kiad.
Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen:
Kner Imre Gimnázium
KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ktg-e
Sportcsarnok felújítása
Kner Imre Gimnázium összesen:

4.
5.

5.
6.

6.
4.-6.
7.

6.

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény

7.
8.

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

8.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:

6. - 8.
9.

6.

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
8 837
Polgármesteri Hivatal
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
0
2.
Határ Gy.Városi Könyvtár
6.
Főelosztó szekrény felújítása
0
2.
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
4.
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6.
Katona J.Műv.ház udvari rész felúj.
3.
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Járda felújítás pályázat
20 000
Út felújítás
18 000
Kerékpárút felújítás
3 000
Kirendeltség energia leválasztása
315
4 000
Endrődi közösségi ház belső udvar homlokz
Rózsahegyi K. nyílászáró csere, mosdók felújítása
35 717
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós m
Sportcsarnok felújítása
24 000
DAOP-5.1.2/B-2009-0004 Városi Örökség felúj.(Hiv.gimn.k
Németzug szivattyú felúj.
1 300
Csapadékvíz elvez.csat.Kőrösi Cs. és Esze T.
7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
106 332
9.
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen:
106 332
Felújítási kiadás mindösszesen:
115 169
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20 000
18 000
3 000
315
4 000

1049
1 049

5 233
180
24 240
620
2 942
132
51 057
55 212
58 673

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2010. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

Előirányzat neve

2010. évi terv

Módosított
Módosított
előirányzat I. előirányzat II.

Teljesítés

Oktatási ágazat
Kis Bálint Általános Iskola

4.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

0

0

285
285

245
245

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Konyhai eszköz beszerzés
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola ös

0
0

0
0

0
0

0
0

2 200
2 200
2 200

2 200
2 200
2 485

0
0
245

0

12 308
12 308

3 739
3 739

0
2 200

0
2 200

0
14 793

0
0
3 984

0
0

0
0

0

0

7 865
7 865

7 865
7 865

7 865
7 865

8 122
8 122

0

0

1 490
1 490

158
158

0
0

0

194
194

Előző évi pénzmaradvány felhasználása- Hősök u. ép. Kamera

5.
6.
6.
4.-6.

7.

7.
8.
8.
6. - 8.
9.

7.
1.
1.
2.

Kner Imre Gimnázium
KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ktg-e
2 200
Kner Imre Gimnázium összesen:
2 200
Oktatási ágazat összesen:
2 200
Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból egészségügyi gépműszer besz.
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
0
Térségi Szociális Gondozási Központ
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:
Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat

4.
5.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
Határ Gy.Városi Könyvtár
Eszközvásárlás (szgép, fénymás., szgép asztal) TIOP
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
fénymásoló és notebook vás
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össz
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
szennyvízbekötés Tájház
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbség

5.
6.

Cigány Kisebbség összesen:
Német Kisebbség

0

0

0

0

6.
7.

Német Kisebbség összesen:
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

0

0

0

0

20 000
2 000
2 000
5 000
2 500

20 000
2 000
2 000
5 000
2 500

20 000
2 000
2 000
5 000
2 500

127

2 000
1 000
70 548
500

2 000
1 000
70 548
500

1 000
1 000
1 000
1 560

1 000
1 000
1 000
1 560

2 000
1 000
70 548
500
2 500
1 000
1 000
1 000
1 560

1 000

1 000

1 000

2 000
27 463

2 000
27 463

13 353
47 331
162 262
9 846
13 157

13 353
47 331
162 262
9 846
13 157

2 000
27 463
3 020
13 353
47 331
162 262
9 846
13 157

7.
2.
3.
3.
4.

Belterületi útépítés
Kerékpárút terv (Endrődi híd)
Út-és parkoló tervek készítése
Parkoló építés
Fő út 81/1.zebra ép.
Járdaépítés Szabadság tér és Selyem út
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülviz
Belvíz I.ütem kötelezés
Belvíz V. ütem forrás: PM
Belvíz II.vízjogi üzem.eng.
Belvíz VII. ütem
Közvilágítás bővítése
Közvilágítás bővítése (Győzelem TSZ, Kőrösi
Új játszótér építése, régi játékok átal.
Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejle
Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés
Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprende
Liget Fürdő szaunakert kialakítása
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre
Zöldpark eszközbeszerzés
4+1 utca építése
Kerékpárút építés
AROP szervezetfejlesztés
Polg.Hivatal komplex akadálymentesítése
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3 447
1 309
72 685
975

437
12 646
47 330
11 467
1 352
280

5. melléklet
Magtárlaposi beruházás
3 373
Belvízkárlelhár.szerz.sz. Gyomaszolg
1 692
Informatikai beszerzések
1 500
Salgo polc az irattárba
Ingatlan vásárlás (Győzelem TSZ)
Hősök úti parkoló (ford.ÁFA)
Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna kész.
Gépkocsi vásárlások
5 340
Térs.Szoc.G.Központ kádlift vás.pályázati pe-ből
Gye. Kül-és belter. Állapotának jav.vízgazd.eszk.(öntözési tervek)
Komp. Alapú pály.lézernyomtató, másoló, földrajz tananyag vás.
Praxis min.felt.bizt.szoftver vás.
Munkaügyi Kp.nyílászáró csere bérl.díj elszám.
Gyomaszolg Ipari Park tőkeemelés 10/2010. KT hat.
Hulladéklerakó Kft. törtzstőke átad.
Vízművek részvényvásárlás (3600*14000)
50 400
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
448 825
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:
456 690

7.
9.

7.
9.
7.
8.

Fejlesztési kiadás összesen:
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Kompetencia a.okt.TÁMOP önk.pe.átad.
Határ Győző Városi Könyvtár TIOP pály.
Körös-szögi Kistérségnek pe. Átad
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Támogatás értékű felhalmozási össz.

458 890

9.
7.
9.

9.
9.
7.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Közköltséges temetésre visszatér.kölcsön
Segély megelőlegezésre
Kölcsönök nyújtása összesen:
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

10.
10.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai

3 598
1 692
1 500

3 607

50 400
448 825
456 690

70 000
2 790
50 400
529 929
539 284

1 052
290
400
771
369
6 740
398
1 812
2 055
151
3 258
56 000
2 790
50 400
282 148
290 622

458 890

554 077

294 606

771
5 340

6 740
398

12 374
8 416
131
7 443
7 443

7 443
7 443

7 443
7 443

1 667
0
3 000

1 667
0
3 000
2 150

3 822
8 489

3 822
10 639

0
0
3 000
2 150
100
0
5 250

15 932

15 932

18 082

26 171

3 333
2 000

3 333
2 000

3 333
2 000

5 333

5 333

5 333

100
2 630
301
3 031

0

0

0

0

480 155

480 155

577 492

323 808

Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
1 667
Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja
0
Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környez
3 000
Lakossági közmű 15% pe.átadás
Városunk Szerkesztősége Gye.II.világháborús emlékmű felúj-ra pe.
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
3 822
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
8 489

8.

3 373
1 692
1 500

20 921

23491
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6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi tartalékai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
9.
7.
11.

7.

11.

9.
11.
9.
7.

12.

Előirányzat neve

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Működéssel kapcsolatos tartalék
Közcélú foglalkozás kötött tám.
Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Ösztöndíj
Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Állati hulla ártalm előző évi
Rendezvények alapja
SZJA kieg.csökkenés
Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése
Hulladéklerakó bérleti díj maradvány (települések köz
Hulladéklerakó bérleti díj befizetendő áfája
Határ Gy.V.Könyvtár előző évek áfa visszatér.
Sportcsarnok működési tám.
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz
Mindenki ebédel program saját erő
Zeneiskola normatíva visszafizetés
Térségi Szoc.gond.K.norm.vfiz.
Megyei normatíva vfiz.(zenei:623)
Szakmai gyakorlaton résztv.pályázat saját erő
Előző évi függő tételek elszámolása
2009. évi normatíva elszámolás
Pénzmaradvány előző évről
Katona J.Műv.Kp.pénzmar.felúj.fel.
Komp. Alapú pály.TÁMOP 3.1.4-08.
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
Fogorvosi gép értékesítése
Csat.érd.hj.
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.
Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.
Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e.
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv.
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség
Ipari park csarnok
Ipari Park közmű bővítés
Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivat
Kner I.Gimn.kollégium+fűtési rendszer felúj.
Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saj
Belvíz VI.külterületi holtágak
Belvíz beruházás VII. ütem
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész
Kötvény fel nem használt része
Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész
Belvíz IV.ütem tervezés
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. sa
Vízmű rekonstrukció tartalék keret
Sportcsarnok felújítás saját e.
Vállalkozói alap
Mezőgazdasági utak felúj. Saját erő
Közösségi közlekedés saját erő
Belterületi utak felújítása saját erő
Liget Fürdő egyéb fejlesztések
Öntözési tervek
Dévaványa-Gye.útfelúj.megval.tan.
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Polgármesteri Hivatal összesen:
Céltartalék összesen:
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész
Egyéb általános tartalék
Általános tartalék
Tartalék mindösszesen
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2010. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Módosított
előirányzat II.

700
200

700
200

418
200

1 300
8 000
17 000
1 385
500
6 500
10 000
35 000
0
18 750
4 688
2 266
2 316
4 000
700
12 500
150
583
2 622
623
286
10 000
5 000

1 300
8 000
17 000
1 385
500
6 500
10 000
35 000
0
18 750
4 688
2 266
0
4 000
700
12 500
0
583
2 622
623
286
10 000
5 000

1 495
14 291

1 495
0

100
1 000
1 900
1 385
500
159
4 578
35 000
0
18 750
4 688
776
0
4 000
0
12 500
0
270
2 622
623
286
10 000
5 000
38 548
1 495
0

160 855

144 098

144 798

2 000
15 771
800
223 500
9 530
1 848
362

2 000
15 771
800
223 500
9 530
1 848
362

2 000
15 771
800
223 500
11 251
1 848
362

10 000
16 438
125 106
18 603
8 829
36 482
22 155
0
9 162
54 000
417 216
3 000
2 000
10 000
9 283
10 000
16 000
29 500
7 282
18 708
22 537
6 250
625
1 106 987
1 267 842
1 267 842
1 267 842

10 000
16 438
125 106
18 603
0
36 482
22 155
0
9 162
54 000
417 216
3 000
2 000
10 000
9 283
7 685
16 000
29 500
7 282
18 708
22 537
6 250
625
1 095 843
1 239 941
1 239 941
1 239 941

10 000
16 438
55 106
18 603
0
36 482
22 155
0
9 162
54 000
522 449
3 000
2 000
10 000
9 283
7 685
16 000
29 500
7 282
18 708
22 537
6 250
625
1 132 797
1 277 595
1 277 595
1 277 595

400
4 600
5 000
1 272 842

400
4 600
5 000
1 244 941

400
1 142
1 542
1 279 137

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege
költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen

Módosított előirányzat
I.

2010. évi terv

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

2 910 706
1 436 309
0
0
4 347 015

3 028 246
1 442 309
0
0
4 470 555

3 137 339
1 649 032
0
0
4 786 371

1 524 778
19 663
0
0
1 544 441

2 478 849
115 169
480 155
1 272 842

2 569 707
175 752
480 155
1 244 941

2 734 115
195 627
577 492
1 279 137

4 347 015

4 470 555

4 786 371

1 427 328
58 673
323 808
0
23 491
1 833 300

0

0

0
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2010. júniusi ülésén első fordulóban tárgyalta lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítását. Az első fordulóban a Képviselőtestület meghatározta a költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét, a bérleti díjak összegét. A II
fordulóban kerül sor a normaszöveg megalkotására, a rendelet módosításának elfogadására.
Indoklás
A költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét 10 %-ban határozta meg az Önkormányzat, így biztosítva a
költségalapú bérlakások lakbérének értékállóságát.
Kockázatelemzés:
Az önkormányzat számára a lakbéremelés nem jelent kockázatot, hiszen a lakbéremelés végrehajtásával, mind a
lakástörvényben, mind a támogatói szerződésben foglaltaknak eleget tesz. A költségalapú bérlakások esetében a
befizetett lakbérek a lakások felújítására, karbantartására fordíthatóak, mely keretösszeg emelésével több forrás
biztosítható a felújítási, karbantartási munkálatokra.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Humánpolitikai Bizottság

A Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a
rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
II. forduló"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (.....) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34 §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
5

következőket rendeli el:
1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2010. december 1-én lép hatályba.
1. melléklet a .../2010. (.....) önkormányzati rendelethez
Költségalapú bérlakások bérleti díja
1
2
3
4
5

A
megnevezés

B
Komfortfokozat

C
m2

D
E
F
Szoba szám Garázs Lakbér

Magtárlaposi úti 4
db A-típusú bérlakás
egyenként
Magtárlaposi úti 4
db B-típusú bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 14
db C-típusú
bérlakás egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 2
db D-típusú
bérlakás egyenként

Összkomfortos

70,10

Lakótér+2 fél 15 m2
szoba

16.830,- Ft/hó

G
Garázs bérleti
Díj ÁFÁ-val
1.100,- Ft/hó

Összkomfortos

74,07

Lakótér+2 fél 15 m2
szoba

17.600,- Ft/hó

1.100,- Ft/hó

Összkomfortos

33,93

1 szoba

-

11.000,- Ft/hó

-

Összkomfortos

35,70

1 szoba

-

11.550,- Ft/hó

-

Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Gyomaendrőd, 2010. augusztus

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

6

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:

Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2010. januári ülésén emelte a támogatás összegét 480.000.-Ft-ról 500.000.-Ft-ra. A módosítás
a rendelet 4. §-át érintette, melyből adminisztratív okok miatt kimaradt a c) pont valamint az utolsó két mondat, mely
az a-b-c pontokhoz egyaránt tartalmaz rendelkezést. Jelen rendelet módosítással az adminisztratív hibát javítjuk ki,
így a rendelet 4. §-ának kiegészítése után újból a teljes lesz a támogatás összegének meghatározása.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Humánpolitikai Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati
rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (.....) önkormányzati rendelete
az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet 4. §-a a következő szövegrésszel egészül ki:
„c) A lakásbővítésre adható támogatás összege nem haladhatja meg, az a) pontban meghatározott maximum
összeg 50%-át. A megítélt összeg 2/3 része kamatmentes hitel, 1/3 része vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásként adható, és csak akkor folyósítható, ha a bővítés falazási munkálatai elkezdődtek.
Az a)-c) pontokban meghatározott támogatási összegektől eltérni, csak a 2. § (5) bekezdése értelmében lehet. A
meghatározott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás vissza nem térítendővé akkor válik, ha az igénylő
nem esik a 4. § (5) bekezdésében foglaltak hatálya alá, és a kamatmentes hitelt visszafizette.”
Záró rendelkezések
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2. § Ez a rendelet 2010. szeptember 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2010. júniusi ülésén első fordulóban tárgyalta az egyes pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítását. Az első
fordulóban a Képviselő-testület meghatározta a temetési segély és helyi lakásfenntartási támogatás új szabályozási
feltételeit, a hatálybalépés időpontját. A II fordulóban kerül sor a normaszöveg megalkotására, a rendelet
módosításának elfogadására.
Indoklás
1-2-3. § A rendelet módosította a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeit, a Sztv-nek megfelelően kiegészítő
támogatást biztosít az önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személyeknek,
családoknak.
4. § A rendelet módosította a temetési segély összegét is, 2011. január 01. napjától az egy főre eső jövedelem
alapján sávosan határozza meg 50.000.-Ft., 30.000.-Ft illetve a helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség
10 %-ában.
5. § A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozás 2010. október 01. napjával, temetési
segély összegére vonatkozó szabályozás 2011. január 01. napjával lép hatályba.
6. § A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti az önkormányzat által biztosított segélyek felsorolása
közül a méltányossági ápolási díj, melyet 2009. szeptemberétől nem biztosít Önkormányzatunk valamint a helyi
lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozás.
A temetési segély összegére vonatkozó szabályozás valamint az átmeneti segély temetési kiadások szövegrésze az
új feltételek hatályba lépésével 2011. január 1. napján hatályát veszti
Kockázatelemzés:
A helyi rendelet lehyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozásával Önkormányzatunk eleget tett a Sztv.ben kapott felhatalmazásnak. Az Önkormányzat számára a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeinek
megváltoztatása pénzügyi kockázatot jelent, hiszen az új feltételekkel bevezetésre kerülő kiegészítő támogatás
jelentősebb pénzügyi forrást igényel, melyet az Önkormányzat ebben az évben a szociális kiadások előirányzatán
belüli átcsoportosítással, a jövő évben pedig a kiadások megtervezésével biztosítja. Az ügyfelek számára előnyt
biztosít az Önkormányzat, hiszen a kiegészítő támogatással további anyagi segítséget nyújt az arra rászoruló
ügyfeleknek.
A temetési segély összegének sávossá alakításával, a kevesebb jövedelemmel rendelkező személyek magasabb
összegű temetési segélyben részesülhetnek. Az Önkormányzat számára a temetési segély összegére vonatkozó
feltételek megváltoztatása pénzügyi kockázatot jelent, hiszen a magasabb összegű temetési segély jelentősebb
pénzügyi forrást igényel, melyet az Önkormányzat a jövő évben a kiadások megtervezésével biztosítja. Az ügyfelek
számára előnyt biztosít az Önkormányzat, hiszen anyagilag nagyobb segítséget nyújt az ügyfelek számára a
temetési kiadások viselésében.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.

Döntéshozói vélemények
Humánpolitikai Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.
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Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (.....) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 7. §-ában az „önálló” szövegrész helyébe a „kiegészítő” szöveg
lép.
2. § Az ÖR. 8. §-ának helyébe a következő szakasz lép:
„(1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerint
normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek, családok számára helyi kiegészítő támogatást
állapít meg havi 1.000.-Ft összegben.
(2) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatást egy évre a normatív lakásfenntartási támogatás
időtartamára kell megállapítani.”
3. §Az ÖR. 10. §-ában az „lakásfenntartási és bekötési” szövegrész helyébe a „helyi kiegészítő lakásfenntartási”
szöveg lép.
4. §Az ÖR. 27. § (1) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:
„ A temetési segély összegét az egy főre jutó havi jövedelem alapján kell megállapítani:
a) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 0-100 %-a esetében a temetési segély összege
50.000.-Ft.
b) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 101-200 %-a esetében a temetési segély összege
30.000.-Ft.
c) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 201-300 %-a esetében a temetési segély összege
a mindenkori legegyszerűbb földben történő temetési költség 10 %-a.”
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2010. október 1-én lép hatályba.
(2) A 4. § 2011. január 1. napján lép hatályba.
6. § (1) Hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja valamint a 9. §-a.
(2) 2011. január 1. napján hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdésének
második francia bekezdése
(3) 2011. január 1. napján hatályát veszti a 45/2009. (IX. 2.) Önkormányzati rendelet 4. §- ának „közeli
hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások” szövegrésze.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A közterület-felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2010. júniusi ülésén elrendelte a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló
21/1998. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatát. A II. fordulóban kerül sor a normaszöveg
elfogadására.
Indoklás:
A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet szerint a
vadászati haszonbér jogosultja (az ingatlan tulajdonosa) a vadászati haszonbér fizetésére kötelezettet (a
vadásztársaságot) meghatalmazhatja, hogy az őt illető vadászati haszonbérből a tulajdonában álló külterületi
ingatlan őrzéséért fizetendő mezőőri járulékot teljesítse Gyomaendrőd Város Önkormányzata mezőőri járulék
beszedési számlájára.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosult rendelkezése
szerint, amennyiben egy ingatlannak több tulajdonosa van (társult vadászati jog), akkor a vadászati haszonbér a
tulajdonosok közösségét illeti meg. Ők döntenek többek között a tulajdonosi képviselet formájáról, illetve a képviselő
személyéről. A törvény módosítása és annak végrehajtására kiadott FVM rendelet úgy rendelkezik, hogy a
vadászatra jogosult (vadásztársaság) a vadászati haszonbér éves összegét a földtulajdonosi közös képviselő által
nyitott számlára utalja át. Így ennek az összegnek a felhasználásáról a földtulajdonosi közös képviselő jogosult
dönteni a földtulajdonosok által történt felhatalmazás alapján.
Tehát célszerű lenne egy megállapodást kötni a földtulajdonosi közös képviselőkkel, hogy a (földtulajdonosok
felhatalmazása alapján) a vadásztársaságok által megfizetett vadászati haszonbérből teljesítsék Gyomaendrőd
Város Önkormányzata mezőőri járulék beszedési számlájára a tulajdonosi közösséget terhelő tárgyévi mezőőri
járulékot.
Ehhez szükséges egy önkormányzati rendelet megalkotása, amely a részletes szabályokat tartalmazza.
Kockázatelemzés:
A jelenleg elfogadott vadászati haszonbér mértékét alapul véve Gyomaendrődön éves szinten körülbelül 2,5 millió
forint folyik be a földtulajdonosi közös képviselők által kezelt számlára, ezért ez a szabályozás meglátásunk szerint
nem jelent kockázatot az Önkormányzat számára, hiszen így tervezhetően és garantáltan hozzájutna a mezőőri
járulék éves összegének egy jelentős részéhez minden év április elsejéig.
Fent leírtak figyelembevételével készült el az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet, melyet kérem,
szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a rendelettervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelettervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A közterület-felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
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Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2010. () önkormányzati rendelete
a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.
Közterület-felügyelet
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által létrehozott közterület-felügyelet
(a továbbiakban: felügyelet) szervezeti formáját, a felügyelet, illetve a közterület-felügyelő (a továbbiakban:
felügyelő) részletes feladatait az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési
szabályzatában, továbbá az Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg.
(2) A felügyelő feladatai ellátása során a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám- és pénzügyőrséggel, a
hivatásos önkormányzati valamint a köztestületi tűzoltósággal, egyéb ellenőrző és társadalmi szervekkel, polgár- és
település őrséggel köteles együttműködni. Az együttműködés tartalma különösen a következőkre terjed ki:
a) A rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult állapotok felszámolásában való közreműködésre,
különös tekintettel ár-és belvízvédelmi védekezésre,
b) A településen keresztülvezető utak lezárásával, forgalomeltereléssel járó súlyos közlekedési baleseteknél a
forgalom irányításával járó feladatok ellátásában
c) A település közlekedési helyzetét befolyásoló rendezvények forgalmi rendjének biztosításával járó feladatok
ellátásában;
d) A dohányzás és alkohol forgalmazás szabályainak ellenőrzésében;
e) Szorgalmi időszakban az oktatási intézmények körül a forgalmi rend ellenőrzésében, különös tekintettel a
parkolási rend és a gyalogátkelőhelyen történő átkelésre vonatkozó szabályok betartására;
f) Bűnmegelőzési és a település közlekedésbiztonságát javító prevenciós feladatokban való közreműködésre
(3) A felügyeletnek a rendőrséggel történő együttműködése és kölcsönös tájékoztatási feladatainak részletes
szabályait rögzítő együttműködési megállapodás előkészítése, tartalmának meghatározása, döntésre előterjesztése
és hatályosulásának figyelemmel kísérése a polgármester hatásköre.
(4) A közterület-felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában,
használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági
szempontból ellenőriz. A felügyelő e feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő
területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését
megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja.
Mezei őrszolgálat
2. § (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a mezei őrszolgálat működése a város közigazgatási
területéhez tartozó külterületi termőföldek őrzésére terjed ki. A mezei őrszolgálat őrzési kötelezettsége nem terjed ki
az erdők, a holtágak, a védett természeti területek és értékek őrzésére.
(2) A mezei őrszolgálat működési területe hat működési körzetre oszlik. A működési körzetek besorolását és
működési körzet határait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A mezei őrszolgálat működési körzetein egy-egy mezőőr teljesít őrzési kötelezettséget napi rendszeres
ellenőrzéssel és járőrözéssel. A mezőőrök részletes feladatait az Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri
Hivatalának szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
Mezőőri járulék
3. § (1) Az őrzött terület földhasználója vagy tulajdonosa (továbbiakban: őrzésben érdekelt) a mezei őrszolgálat
kialakításának és fenntartásának költségeihez a mezőőri járulék megfizetésével járul hozzá.
(2) Az őrzésben érdekelt személyében bekövetkezett változást követő 15 napon belül az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon bevallást kell benyújtani az e rendelet hatálya alá tartozó földterület nagyságáról. A bevallás
benyújtására bármelyik fél jogosult, de az új kötelezett részére a mezőőri hozzájárulás fizetési kötelezettség a
bejelentést követő év első napjától keletkezik.
(3) A mezőőri járulék mértéke:
a) a 2 hektárt meg nem haladó földrészlet esetén: 600ft/földrészlet.
b) a 2 hektárt meghaladó földrészlet esetén: 300ft/hektár
(4) Az őrzésben érdekelt a mezőőri járulékfizetési kötelezettségét késedelmi pótlékmentesen minden tárgyév
szeptember 15-ig teljesítheti.
(5) A mezőőri járulék megfizetése az Önkormányzat 53200125-11063881 számú mezőőri járulék beszedési
számlájára történő csekkes befizetéssel, banki átutalással illetve csoportos beszedési megbízással teljesíthető.
(6) Ha az őrzésben érdekelt a vadászatról szóló törvényben szabályozott földtulajdonosok közössége képviselőjének
adott felhatalmazással a vadászati haszonbérnek az őrzésben érdekeltre eső mértékéig mezőőri járulék előleget
fizet, akkor a tárgyévre esedékes összeg ezzel az összeggel csökkentett mértékben kerül kivetésre és esetleges
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meg nem fizetése esetén behajtásra.
(7) Az előleget tárgyév április elsejéig úgy kell megfizetni, hogy az őrzésben érdekelt és a reá eső vadászati
haszonbérből teljesített mezőőri járulék-előleg egyértelműen beazonosítható és összerendelhető legyen.
(8) A (7) bekezdésben foglalt átutalásból a mezőőri járulék előlegbe be nem azonosítható tételek utáni összeget az
átutalást követő 60 napon belül vissza kell utalni a földtulajdonosi közös képviselőnek.
4. § (1) Amennyiben az őrzött ingatlannak több tulajdonosa van, úgy a mezőőri járulék megfizetésére az kötelezett,
aki a földrészletet használja. Amennyiben a földrészletet több tulajdonos használja, úgy a tulajdonosok
nyilatkozatában meghatározott személy köteles megfizetni a mezőőri járulékot.
(2) Amennyiben az ingatlant nem a tulajdonos használja, úgy a mezőőri járulékot a tulajdonos és a használó
nyilatkozatában megjelölt személy köteles megfizetni.
5. § A mezőőri járulék kivetését, beszedését, nyilvántartását és kezelését átruházott hatáskörben a Polgármester
látja el.
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a mezőőri járulék mértékéről és megfizetési módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) önkormányzati
rendelet, valamint az azt módosító 17/1999. (VI. 18.), 29/2003. (XII. 5.), 25/2006. (XII. 15.), 15/2009. (v. 14.),
27/2009. (V. 4.), 48/2009. (XI. 2.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve
valamint az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet
módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelkezéseinek megfelel.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus

Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

1. melléklet a …/2010. (…) önkormányzati rendelethez
A mezőőrök szolgálati területei
1. szolgálati terület:
Kiindulási pont: Újkert sortól a déli irányba haladva a K-17-es ivóvíz kútig, onnan folyamatosan déli irányba haladva
a Bekő dűlő irányába, majd a Bekő dűlőn át egyenesen a Szarvas - Mezőberény összekötő útig, majd Keleti irányba
a közigazgatási határon (határdűlő) Északkeleti irányba haladva keresztül a Békéscsaba - Budapest vasútvonalon át
haladva a 46-os főúton a Pityeri gátig, onnan Észak-nyugati irányba haladva a Pityeri gáton illetve az azonos irányú
Egyenes úton a belterület határáig, onnan Nyugati, majd Észak nyugati irányba haladva, követve a belterület határát
a kiindulási pontig.
A szolgálati terület 5500 ha
2. szolgálati terület:
Kiindulási pont: Belterület Egyenesút találkozásától kiindulva Dél - Keleti irányba az Egyenes úton, azt követően a
Pityeri gáton a közigazgatási terület határáig, majd Észak - Keleti irányba fordulva végig a Határ úton haladva a
Hármas-Körösig. A területet kettéosztja a Hármas-Körös. A közigazgatási határon haladva a Gyomaendrőd Körösladányi műútig, a volt KÁG központjánál balra fordulva a műúton haladva a Dévaványai útelágazásig, ott balra
fordulva a belterület határáig, onnan balra haladva követve a belterület határát a kiindulási pontig.
A szolgálati terület 3000 ha
3. szolgálati terület:
Kiindulási pont: A Körösladányi - Dévaványai és Nagyállási utak kereszteződésétől Észak-nyugati irányba
Nagyállásig, onnan Északi irányba haladva a Túrkevei földúton haladva a közigazgatási határig. A közigazgatási
határt követve Északi majd Észak - Keleti irányba a Túrkevei kiszögellésig, onnan a közigazgatási határon Déli
irányba haladva a Dévaványai műútig, majd jobbra fordulva a műúton a Csejti dűlőn Dél - Keleti irányba a Halmagyi
kettős - kanyarig, onnan jobbra fordulva a Körösladányi kövesúton a kiindulási pontig.
A szolgálati terület 6400 ha
4. szolgálati terület
Kiindulási pont: Körösladány - Dévaványa - Nagyállási utak kereszteződésétől Észak Nyugati irányba Nagyállásig,
onnan Északi irányba haladva a túrkevei földúton a közigazgatási határig, ott balra haladva a túrkevei földúton a
közigazgatási határig, ott balra fordulva Nyugati irányba a közigazgatási határon a Csejti kiszögellésig, majd Északi
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irányba követve a közigazgatási határt, majd Dél - Nyugati irányba követve a közigazgatási határt a régi Mezőtúri
kövesútig, a régi mezőtúri kövesúton haladva Dél - Keleti irányba a Vitéz - dűlő sarkáig, onnan Dél - Nyugati irányba
a Budapest - békéscsabai vasútvonalig, majd onnan Dél - Keleti irányba fordulva a vasútvonalon a vasúti hídig, majd
Keleti irányba a Hármas-Körös partján a kiindulási pontig.
A szolgálati terület 5400 ha
5. szolgálai terület:
Kiindulási pont: a gyomai vasúti híd, a Budapest - Békéscsaba vasútvonal nyomvonalát követve Észak - Nyugati
irányba a Vitéz dűlő kereszteződéséig, onnan Észak - Keleti irányba haladva a régi mezőtúri kövesútig, onnan Észak
- Nyugati irányba haladva a régi mezőtúri úton a közigazgatási határig., onnan déli irányba fordulva a Kis- Berettyó
mellett a Simai zugon keresztül a Peresi holtág medrét követve Déli irányba a Hármas-Körösig, a Hármas-Körös
mellett Keleti irányba a Fűzfás zugi holtágra lefordulva, majd a Hármas-Körös medre mellé visszatérve a kiindulási
pontig.
A szolgálati terület 3600 ha
6. szolgálati terület:
Kiindulási pont: Újkert sortól haladva Déli irányba K-17-es ivóvíz kútig, onnan folyamatosan Déli irányba haladva a
Bekő dűlő irányába, majd a Bekő- dűlőn át egyenesen a Szarvas - Mezőberény összekötő útig Nyugati irányba
fordulva a volt Gyoma - Endrőd határáig, onnan Északi irányba a közigazgatási határt követve a 02105-ös hrsz-ú
útig, onnan Nyugati irányba a határúton végig Polyákhalomig, onnan Észak - Nyugati irányba a PF-1-es csatorna
nyomvonalán Décsi Páskumig, az Uhrin dűlőtől Észak - Nyugati irányba haladva a Hármas-Körösig, Keleti irányba a
Révzugi holtág magasságáig, onnan Déli - majd Keleti irányba a belterület határán a kiindulási pontig.
A szolgálati terület: 5500 ha

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Csaba
Hivatali felelős: Megyeri László
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Folyékony hulladék rendelet módosítás I. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hulladékszállítási közszolgáltatást szervez és tart fenn, a települési szilárd és
folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása céljából. E kötelezően igénybeveendő
közszolgáltatás teljesítéséről a Gyomaszolg Ipari Park és a Gyomaközszolg Kft útján (Szolgáltató) gondoskodik.
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.)
KT rendelet határozza meg a szolgáltatás díját.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft végzi ezt a tevékenységet, és a települési folyékony hulladék a környezet szennyezését
megelőző, károsítását kizáró módon, meghatározott műszaki és közegészségügyi előírásoknak megfelelő
gyűjtéséről és szakszerű elhelyezéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni ott:
a) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, ott a közcsatornába kell vezetni a
szennyvizet,
b) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező szennyvíz
megfelelő, szivárgásmentes tárolását, rendszeres elszállítását kel biztosítani,
c) a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő bevezetésével.
A szolgáltató a mellékelt kérelmet nyújtotta be 2010. augusztusában a szolgáltatás áremelése miatt.
Az 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a közszolgáltatás térítési díját
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete határozza meg minden év január 30. napjáig.
A közszolgáltatási díj megállapításánál a 2000. évi XLIII. törvény 25-26. §-a, valamint a 64/2008. (III. 28.) Korm.
rendelet előírásai az irányadók.
A Korm. rendelet 2. §(1) bek. szerint: A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell
meghatározni. Az önkormányzati rendelet legutóbb az 55/2009. (XII.29.) Gye. Kt. rendelettel került módosításra,
mely során megállapításra kerültek a 2010. évi díjtételek.
A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs sémát,
illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és
közzé kell tenni, amelyet nem csatolt a szolgáltató.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 18/2003 (VIII.12.) KT rendelet
módosításának II. fordulós tárgyalását javasolja.

Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviseló-testületnek, hogy a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003 (VIII.12.) KT rendelet 1 mellékletét ne módosítja 2010. évi díjtétel
vonatkozásában

Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviseló-testületnek, hogy a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003 (VIII.12.) KT rendelet 1 mellékletét ne módosítja 2010. évi díjtétel
vonatkozásában

Döntési javaslat
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"Folyékony hulladék rendelet módosítás I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Képviselő-testület a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet 1. mellékletét nem módosítja a 2010. évi díjtétel vonatkozásában.

Határidők, felelősök:
Határidő: folyamatos
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
A Képviselő-testület a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosítását II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőinek 2009/2010es nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Tóthné Rojik Edit
Bárdi Zoltánné, Giricz Ilona, Kovács Péterné, Nagyné Simon Mária, Szabó istvánné,
Szmola Magdolna, Varjú Judit
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati minőségirányítási programban meghatározottak szerint a közoktatási intézmények vezetői
minden tanítási év végén július 15.-ig küldik be az intézményi beszámolókat. Az intézményvezetők által elkészített
szakmai beszámolók megvitatásával és elfogadásával valósul meg az önkormányzati minőségirányítási programban
meghatározott évente megvalósuló szakmai ellenőrzési tevékenység.
Az önkormányzati minőségirányítási program 4.2.2. B) pontjában meghatároztuk az óvodai beszámolók kötelező
tartalmi elemeit:
I. Óvoda működési feltételei
II. Személyi feltételek
III. Tárgyi feltételek
IV. Szakmai munkáról - hatékonyságról
V. Kapcsolatok
VI. Rendezvények
VII. Az intézményi munka ellenőrzése
VIII. egyéb -Amit még fontosnak tart elmondani intézménye jelenlegi helyzetéről
Az óvodák ugyan nem önkormányzati fenntartás alatt működnek, azonban az óvodai nevelésre, épül az
általános-, illetve a középiskolai oktatás, így fontosnak tartottuk, hogy az egész közoktatásról egy időben kapjon
tájékoztatást a Tisztelt Képviselő-testület. A 2008/2009-es nevelési évtől a Kossuth úti Százszorszép Óvoda
működéséről szóló beszámolót, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda szakmai beszámolója tartalmazza.
Az előterjesztés CD mellékletekében, az alábbi intézményvezetők 2009/2010-es nevelési évről készített szakmai
beszámolóját terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Csoda-Vár Bölcsőde Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány
Képviselője: Nagyné Simon Mária 5502 Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20.
Vásártéri Bölcsőde és Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Óvoda
Képviselője: Varjú Judit 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/B/1
Napsugár Óvodák
Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Képviselője: Szmola Magdolna 5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 28.
Tulipános Óvoda
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Giricz Ilona 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 59/1.
Margaréta Óvoda
Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Kovács Péterné 5500 Gyomaendrőd Tompa u. 11.
Selyem úti Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Szabó Istvánné 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
Csemetekert Óvoda
Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Bárdi Zoltánné 5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 25.
- Az óvodák beszámolóikban rávilágítottak a csökkenő gyermeklétszám következtében kialakult „gyermekekért folyó
harcra”, ami nagyon jó lenne, ha tisztességes, egészséges versenyhelyzetet teremtene.
- Az óvodák többsége törekszik a kialakult anyagi és szociális helyzet problémáira megoldást keresni, pályázatok
benyújtásával (IPR-pályázatok szociális helyzettámogatásra, DAOP-pályázat bölcsőde építésre, TÁMOP 3.1.4.pályázat kompetencia alapú nevelés bevezetésére).
- A nevelési intézmények aktívan részt vesznek a gyermekprogramok szervezésében (belső programok, óvodák
közötti programok – UGRI-BUGRI Sportnap, OVI-OLIMPIA, városi szintű programok Csodák-Napja)
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 369/2008. (IX. 25.) határozata alapján támogatja a
gyermekek úszásoktatását, melynek eredményességéről a nevelési intézmények éves beszámolóikban tájékoztatást
nyújtottak.
A beszámolók az előírt formai és tartalmi elemeket tartalmazzák, az önkormányzati minőségirányítási
17

program előírásainak megfelelnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy fogadja el az óvodák éves beszámolóját.

Döntési javaslat
"Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőinek 2009/2010-es nevelési évről készített
szakmai beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Csoda-Vár Gyermekcentrum
Alapítvány képviselőjének - Nagyné Simon Máriának, a Csoda-Vár Bölcsőde 2009/2010. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített bölcsődei szakmai beszámolóját.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten
Közhasznú Kft. képviselőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda 2009/2010. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített óvodai és bölcsődei szakmai beszámolóját.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
képviselőjének - Szmola Magdolnának, a Napsugár Óvodák 2009/2010. nevelési évben végzett tevékenységéről
készített óvodai szakmai beszámolóját.
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
képviselőjének - Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda 2009/2010. nevelési évben végzett tevékenységéről készített
óvodai szakmai beszámolóját.
V.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. képviselőjének - Kovács Péternének, a Margaréta Óvoda 2009/2010. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
VI.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda 2009/2010. nevelési évben végzett tevékenységéről
készített óvodai szakmai beszámolóját.
VII.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
képviselőjének - Bárdi Zoltánnénak, a Blaha Úti Óvoda 2009/2010. nevelési évben végzett tevékenységéről
készített óvodai szakmai beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA
MŰKÖDÉSÉRŐL
2009. 07. 01.-2010. 06. 30-ig

Beszámolóm a Vásártéri Óvoda 2009. nyarától 2010. nyaráig terjedő időszakát öleli át.
A gyermek nevelése elsősorban a családok joga és kötelessége, az óvoda ún. kiegészítő
szerepe időben és hatásában mind ebben a kisgyermekkorban, mind pedig a későbbi évekre
szólóan is alapvető, meghatározó gyermekeink meghatározó fejlődésében. Ezért olyan
hihetetlenül felelősségteljes az óvodapedagógus munkája.
Az óvoda megőrzendő értékét az érzelmi biztonság megadása, a szabad játék lehetővé tétele
az ehhez megfelelő környezet megteremtése, a vers, mese, ének, zene, tánc, ábrázolás,
mozgás a mindennapi élet terén tett tapasztalatok nyújtása adja.
Az óvodavezetőnek és az óvodában dolgozóknak az a legfőbb feladata, hogy az előbbiekben
felsorolt értékeket megőrizze, és a minőséget megteremtse, ill. évről-évre továbbgondolva
fejlessze azt.
Ebben a gyorsan változó világunkban ez nem könnyű feladat az óvodák számára, de úgy
érzem, hogy évről-évre sikerül óvodánknak a rábízott sokrétű feladatot megoldani a
változások ellenére is.
Ebben az éves beszámolóban azt is próbálom felvázolni, hogy óvodánk törekszik a
stabilitásra, nyugalomra, érzelmi biztonságra, a minőségi munkavégzésre, ezáltal a kialakult
egyedi arculat megőrzésére, továbbfejlesztésére.

A nevelési évet jól felkészülten, tiszta, ápolt környezetben kezdtük meg.
Az óvodai csoportok kialakításánál figyelembe vettük:
- az óvoda hagyományait,
- adottságait,
- lehetőségeit,
- szülői kéréseket.
Felkészültünk az új gyermekek fogadására, a beszoktatás szép és izgalmas feladatára.
Óvodánk a jól bevált, a szülőkkel előre megbeszélt, egyeztetett, folyamatos beszoktatást
végezte. Ez alól a bölcsődéből jött gyermekek kivételt képeztek, hiszen náluk az
intézményváltás egyszerűbb, már hozzászoktak a közösséghez, illetve a kölcsönös látogatások
eredményeként már ismerősként kezdték meg az óvodai életet.
A nevelési év folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta, a
csoportok megvalósították nevelési-fejlesztési elképzeléseiket, terveiket. Nemcsak

külsőségeiben, hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani számukra a Helyi
Nevelési Programban megfogalmazott elvek szerint.
Törekedtünk:
-

a családokkal való szoros együttműködésre, a bensőséges kapcsolat kialakítására,
megtartására,
az érzelmi nevelés, értékőrzés-közvetítés dominanciájára, a szülőkkel való bölcs
kompromisszum megőrzésére,
a kulturális és civilizációs értékek ill. normák átadására.

Nevelőgárdánkat jellemzi:
-

egységes nevelési elveket valló, egy közös célért küzdő, innovációra fogékony csapat,
folyamatos továbbfejlődési igény.

Nevelőmunkánk tiszteletben tartja a gyermeki személyiséget, a gyermekek meg nem
ismétlődő egyediségét.
Prioritást élvez továbbra is a játék, az olyan óvodai légkör, napirend szervezése, mely lehető
legjobban biztosítja a gyermekek pszichoszomatikus és interperszonális kapcsolatainak
egészséges fejlődését.

AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI:
Intézményünk 74 férőhellyel s három csoporttal működik.
Beíratott gyermekek száma május 31-ig: 74 fő.
Iskolába menő gyermekek száma: 20 fő.
HHH: 3 fő
Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma:
- logopédiai ellátást igénylő gyermekek száma: 12fő
- fejlesztőpedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma: 4 fő
- gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma: 0 fő
Csoportlétszám adatok:
Csoport neve
gyermeklétszám
- Bambi csoport „v”:
24 fő
- Micimackó csoport „v”:
27 fő
- Manó csoport „v”:
23 fő

etnikai kisebbséghez tartozók száma
4 fő
2 fő

A speciális nevelést igénylő gyermekek száma az előző évekhez viszonyítva nem változott
számottevően. Ezen gyermekek fejlesztése óvodán belül történik, az erre a célra kialakított
fejlesztőszobában. Itt történik a speciális fejlesztés, így pl. a logopédiai, fejlesztőpedagógiai,
gyógypedagógiai ellátás.
Óvodánk fejlesztőpedagógusa Véha Emese, a gyógypedagógiai, logopédiai ellátást
intézményünkben továbbra is Tokainé Tímár Csilla végzi.

ÉTKEZÉS:
Az óvoda étkeztetése a vele egy épületben lévő bölcsőde konyhájáról történik, ezáltal óvodás
korú gyermekeinknél is fel tudjuk vállalni a speciális diétát igénylő gyermekek ellátását.
Intézményünkben is biztosított a kedvezményes étkeztetés.
Ez alapján:
 100%-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult : 31 fő
 rászorultsági alapon szervezett étkeztetésre jogosult /50%-os kedvezmény/: 18 fő.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
A közoktatási törvényben előírt feltételek alapján a személyi állomány a nevelési év során
biztosított volt.
Felsőfokú szakképzettségű óvodapedagógus: 6 fő
Dajka: 3 fő
Óvodapedagógusaink szakirányú végzettségei:
Vezető óvodapedagógus
1 fő
Gyógytestnevelő óvodapedagógus 2 fő
Fejlesztőpedagógus
1 fő
Gyógypedagógiai aszisztens
1fő
Alapfokú angol nyelvvizsga
2 fő
Középfokú számítógép-kezelő
1 fő
Alapfokú gyermektáncoktató
1fő
Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele
határozza meg, ezért erre különös figyelmet fordítunk. Kollektívánk összetétele stabil, az
óvodapedagógusi párok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak állandósága gyermekeknek
és szülőknek egyaránt biztonságot jelent.
Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzatnak a közcélú foglalkoztatási program
keretében intézményünk számára biztosított dolgozókat, akik nagymértékben hozzájárulnak a
mindennapi munkánk sikeréhez.

SZAKMAI MUNKA- HATÉKONYSÁG:
Munkánkat továbbra is a Lépésről-lépésre program alapján végezzük melyet korábban
kiegészítettünk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési irányelveivel, kidolgozott hetiés napirend alapján, figyelembe véve a programban leírt követelményeket. Programunkon
eddig még nem változtattunk, mert úgy gondoljuk, hogy éppen ideális a hozzánk járó változó
szociokultúrális háttérrel rendelkező gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez.
Mérési rendszerünk:

Óvodapedagógusaink
a
programunkban
használt
speciális
mérésekkel
un.
személyiséglapokkal mérik a gyermekek fejlettségi szintjét, mely méréssorozat meghatározott
szempontsorok alapján méri a gyermekek fejlődését óvodába érkezéstől egészen az iskolába
menésig.
Célja:
- útmutatást adjon a gyermekek egyéni fejlesztéséhez
- nevelő munkánk hatékonyságának nyomon követése.
Elvei:
- a mérés a gyermekek megszokott, természetes környezetében történik
- a csoport óvónői végzik
- a csoport napirendjéhez igazodik
- figyelembe vesszük a gyermekek fejlettségét és aktuális állapotát.
Módszerei:
- megfigyelés
- beszélgetés
- rajzolás
- bábozás
- szituációs játékok
- didaktikus játékok
Fajtái:
a. bemeneti mérés
célja: ismerkedés a gyermekekkel és családjával. Óvodába lépés után három hónappal a
gyermek életkorának megfelelő érettség mérése.
b. folyamatmérés
célja: a gyermekek fejlődési folyamatának időszakos mérése
c. kimeneti mérés
célja:
fejlesztésünk hatására a gyermek az óvodáskor végére alkalmassá váljon az iskolai életre.
A tanév eleji felmérésekkel melyeket a családsegítő központ munkatársai segítségével
végeztünk, kiszűrtük azokat a gyermekeket, akiknél bizonyos részterületeken lemaradás
tapasztalható és korrekcióra szorulnak, ezért megszerveztük e gyermekek fejlesztését is az
iskola-előkészítés szempontjait figyelembe véve.

Rendszeresen részt veszünk a program szerinti speciális továbbképzéseken, a program megyei
bázisóvodájával a kapcsolatunk folyamatos.
A pedagógiai munka hatékonyságát fokozza az óvodapedagógusok munkához való lelkes
hozzáállása.
Óvodánk nevelőtestülete fontosnak tartja az évről-évre történő önképzést, önfejlesztést.
Ezáltal eleget teszünk a hétévenkénti 120 órás továbbképzés előírásainak, így folyamatosan
emelkedik óvodánk szakmai felkészültsége.
A felajánlott lehetőségek közül igyekszünk mindig úgy választani, hogy az ott szerzett
tudásanyaggal a mindennapjainkban tudjunk profitálni.
Ezeken a továbbképzéseken szerzett ismeretekről, nevelés nélküli munkanapokon,
nevelőtestületi értekezleteken megtörténik az új ismeretek átadása a kollégáknak.
Az idei nevelési évben 1 fő óvodapedagógus vett részt egy 60 órás játékos fejlesztéssel
kapcsolatos továbbképzésen.

Pedagógus kollektívánkban egy-egy óvó néni több szakképesítéssel is rendelkezik, melyek
lehetővé teszik óvodánkban a különböző fakultatív programok tartását.
Pluszszolgáltatásaink a következők:
- gyermek aerobic
- vízhez szoktatás
- gyermektánc
- kézműveskör
- ismerkedés az angol nyelvvel

Ezen kívül még biztosítjuk gyermekeink háztól-házig szállítását intézményünk és otthonuk
között, továbbá élvezhetik sószobánk gyógyító klímáját.
Ősszel és tavasszal a Rubin Panzió támogatásával a lovaglás örömeit is élvezhetik
gyermekeink.
Természetesen legfontosabb feladatunk a gyermekek szükségleteinek megismerése,
erősségeik, hiányosságaik feltárása és az erre alapozott optimális fejlesztés, mely fejlesztéssel
a gyermekek képessé válnak 6-7 éves korukra az iskolakezdésre.

RENDEZVÉNYEINK:
Igyekszünk minél jobbá és élménydúsabbá tenni gyermekeink óvodai életét. Ezt nagyban
megkönnyíti az óvó nénik pozitív és kitartó hozzáállása.
Intézményünk rendezvényeit a helyi nevelési program illetve az éves munkaterv is
tartalmazza. Rendezvényeink, melyeket már hagyományszerűen ünneplünk minden évben a
következők:
- Ismerkedési nap ősszel melynek keretében lovas kocsival mentünk a Farkasinszky-tanyára
ahol a lovaglás mellett sok színes program szórakoztatta a gyermekeket és szüleiket.
- Decemberben Mikulás- és fenyőünnepséggel kedveskedtünk óvodásainknak, mely során
senki sem maradt ajándék nélkül.
- Karácsonyi játszóház ahol gyermekeink a szüleikkel meghitt hangulatban készülhettek a
szeretet ünnepére.
- A farsangi ünnepségünk minden évben egész napos. A jelmezbált vetélkedőkkel,
játékokkal színesítettük.
- Húsvéti játszóházunk a hagyományőrzés jegyében telt, az óvó nénik népviseletben
fogadták a gyermekeket és szüleiket, akik megismerkedhettek a kalácssütés fortélyaival, a
tojásfestés és egyéb húsvéti díszek készítésének különböző technikáival továbbá
lehetőséget biztosítottunk kisállat simogatásra.
- Anyák napján minden csoport külön tartotta meghitt, érzelemdús, szeretetteljes műsorát.
- Tavaszi kirándulásunk célja ezúttal a Nyíregyházi Vadaspark volt, ahol a gyermekek
megcsodálták a vadállatokat, továbbá hatalmas élmény volt számukra a „Zöld Piramis”
megtekintése ahol eredeti dzsungelkörnyezetben láthatták az eddig csak könyvből ismert
növényeket és állatokat.
- Ballagásunk rendhagyó volt ebben az évben is. Az iskolába menő gyerekek, szüleik és az
óvoda dolgozói egy felejthetetlen délelőttöt töltöttek a Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit

BT által rendelkezésünkre bocsátott vízparti telken, ahol a zenés gyermekműsor után
felnőtt és gyermek közösen játszott, versenyzett, beszélgetett. A ballagási ebédet
megelőzően került sor ünnepélyes keretek között a tarisznya átadásra és pár jó szóval
elbúcsúztunk ballagó kispajtásainktól.
- Gyermeknap zárta a tanévet, ahol egész nap vidám zenés műsor, légvár, arcfestés, lovas
kocsikázás, pónilovazás és egyéb játékok szórakoztatták gyermekeinket és szüleiket.

Minden rendezvényünkre meghívjuk a szülőket is, törekszünk a minél szorosabb
együttműködésre, hiszen a szülő a gyermek első számú nevelője, az óvodapedagógus, pedig
annak kiegészítője.
Óvodánk a nevelési programunk alapján a családi nevelésre épít, s azt kiegészítve segíti a
gyermekek optimális fejlődését.

KAPCSOLATTARTÁS:
Mindannyiunk feladata a harmonikus, tartalmas, boldog gyermekkor kialakítása,
megteremtése, biztosítása. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a
társadalmi környezetünkkel.
Nagyon fontos a családokkal történő minél szorosabb kapcsolat kialakítása, hiszen az óvodai
nevelés alapértékei a családokkal történő együttnevelésben teljesednek ki. Óvodánk a
választott programunk alapján lehetőséget ad a szülőkkel való – a megszokottnál tágabb –
együttműködésre.
Első fontos kapcsolattartási forma a gyermek óvodába érkezése előtti családlátogatás.
Kapcsolattartási formák még a szülői értekezletek, napi találkozások, négyszemközti
beszélgetések mind az óvodapedagógussal, mind a vezetővel.
Az óvodába járó gyermekek egészséges fejlődése, illetve az óvodapedagógusok megfelelő,
hatékony fejlesztő munkájának érdekében gyakran kell igénybe venni külső segítséget.
Ezek közül meghatározó szerepet játszik:
- védőnő, gyermekorvos
- nevelési tanácsadó /fejlesztő pedagógus, pszichológus/
- tanulási képességet vizsgáló bizottság.
Az óvoda – iskola kapcsolata: novemberben meglátogattuk az óvodánkból elballagó kis
elsősöket, februárban került sor az iskolába menő gyermekek szüleinek tartandó szülői
értekezletre. A pedagógusok közötti kapcsolattartás rendezvények formájában történik.
Óvodásainkkal részt veszünk a városi rendezvényeken, egyéb óvodásoknak szervezett
programokon.

TÁRGYI FELTÉTELEK:
A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik nevelési programunk
sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Udvarunk felszerelései, játszóhelyei kitűnő
lehetőséget nyújtanak a mozgásfejlesztésre, tartalmas játékra.

A megfelelő személyi feltételek biztosítása mellett a tárgyi feltételek javítására a
lehetőségekhez mérten nagy hangsúlyt fektetünk, mert ez is jelentősen befolyásolja a
pedagógiai célkitűzések megvalósítását.
Kiemelten fontosnak tartom, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső
környezetben töltsék el a gyermekek és a felnőttek az óvodában töltött időt.
Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája,
karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához.
Fejlesztéseink a tárgyidőszakban:
- fejlesztő eszközök, játékok vásárlása, készítése
- értelmi, logikai képességet fejlesztő játékok vásárlása, készítése.

KORSZERŰSÍTÉS, FELÚJÍTÁS:
 Folyamatosan történtek az év folyamán az épület állagmegóvásához kapcsolódó kisebb
karbantartási munkálatok
 Mindhárom óvodai csoport beépített szekrényének felújítása
 Bambi csoport öltözőjébe új bútorok vásárlása
 Játszóudvarunk felújítása, korszerűsítése: - babaházak festése, köré járda készítése
- homokozó keretére faburkolat készítése
- udvari játékok javítása, lefestése

AZ INTÉZMÉNYI MUNKA ELLENŐRZÉSE:
Az intézmény működésének eredményességéhez szükség van a minőség mérésére, melyhez
adatokat és tényeket az ellenőrzés szolgáltat.
Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatában kötelező tartalmi elemként
szabályoztuk a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét.
Az ellenőrzési terv a munkaterv része. Ez a terv tartalmazza az ellenőrzés módszerét és
ütemezését.
Minden óvodapedagógus munkája legalább egy alkalommal ellenőrizve van a nevelési év
során.
Az ellenőrzés tapasztalataival ismertetve van az érintett óvodapedagógus. Az ellenőrzésen
jelen van az ellenőrzött óvodapedagógus párja, így biztosított az ellenőrzés nyitottsága.
A nevelési év záró értekezletén történik a pedagógiai munka belső ellenőrzésének értékelése,
illetve itt beszéljük meg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait megállapítva az esetleges
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.
Intézményi munkánk minőségi méréséhez további segítséget nyújt a minőségirányítási
programunk.

ÖSSZEGZÉS:
Sikeres és eredményes nevelési évet zártunk, úgy érzem, hogy a kitűzött célok nagy részét
elértük, amely intézményünk valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkáját bizonyítja.

A sok munkáért kárpótlás számunkra, hogy a gyerekek örömmel jönnek óvodába, fejlődnek
és láthatjuk, hogy nyílik ki számukra a világ.
Kolléganőimmel az elkövetkezendőkben is igyekszünk úgy dolgozni, hogy az óvoda minőségi
munkája a továbbiakban is teljes legyen.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd, 2010-07-07
Tisztelettel:
Varjú Judit
sk
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2009/2010 tanév értékelése

Óvodánkban 2004-től KHT formájában üzemelünk.2009 –
januárjától folyamatosan megtörtént,2009-02-12-től az
ismételt KFT formájában működünk. Működésem során
megfelelő a személyi feltételek biztosítását nagyon fontosnak
tartom.
A családi napközi harmadik éve működik óvodámban, ami
igen kedvelt a szülők körében, a kis létszám és a családias
hangulat miatt kedvelik a szülők. A megfelelően képzett
kolléganő rátermett egyéniségével nagyon jó légkört alakít ki
maga körül.
Így megelégedéssel fogadják a szülők.
Szeretném, ha a testület átgondolná és anyagi támogatásban
részesítené ezt a szolgáltatást, mivel megváltozott a Gyes és
Gyed időtartama, így elképzelhető, hogy nagyobb igény lesz
az elkövetkezendőkben a napközire.
A támogatás kérésének indoka, hogy nagyon sok a
munkanélküli. A családi napköziben résztvevők többsége
alkalmi munkából tartja fenn magát, családját, ezért nincs
módja a napidíj megfizetésére.
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1. Az óvoda működési feltételei

Férőhelyek száma
Beíratottak száma
Tanköteles korú gyermekek száma
Etnikai kisebbség száma
Halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek
Sajátos nevelési igényű gyermekek
száma
Fejlesztő foglalkozáson részt vevő
gyermekek száma

Létszám
83
80
22
16
5

Előző évhez képest
75
1 fővel több
Kevesebb
Ugyanannyi
Több

1

Kevesebb

12

több

Csoportlétszámok
Kiscsoport
Középső csoport
Nagycsoport
Összesen

24 fő
24 fő
32 fő
80 fő

Nevelési Tanácsadó Iskolaérettségi vizsgálat
Elküldött gyermekek
Ebből további óvodai
Az 1. osztályt megkezdi
száma
nevelésben részesül
6 fő
2 fő
4 fő
Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz küldött gyermekek
Kontroll vizsgálat
1 fő
Szakértői vizsgálat
2 fő
Ebből SNI gyermek lett
2 fő
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2. Személyi feltételek
Beosztás
Óvodavezető

Óvodapedagógus 6 fő
Ebből:
Gyógytestnevelő
Dajka 2 fő
Dajka 1 fő

Megnevezés
Óvoda-iskola
átmenet
Számítógép
alapismeretek
Népzenei játékok,
néptánc
Játszóházi
foglalkozásvezető
Vizuális
technikák

Az intézmény alkalmazottai
Szakképzettség
Iskolai végzettség
Óvodapedagógus,
Főiskola
Vezető óvodapedagógus
szakvizsga
Óvodapedagógus
Főiskola
Gyógytestnevelés
pedagógus szakvizsga
Dajka
Dajka

Főiskola
Dajka szakmunkásképző
Érettségi

Továbbképzések
Végzés ideje
Végzettség
2008
Tanúsítvány

Résztvevők
2 fő

2008

Tanúsítvány

2 fő

2002

Tanúsítvány

1 fő

2002

Bizonyítvány

1 fő

Tanúsítvány

1 fő1 fő

A tanévben hatékony pedagógiai munka folyt mindhárom csoportban.
Nyíltnapokkal, közös rendezvényekkel színesítettük az óvoda életét.
Minden évben megkeresnek alsó tagozatos gyermekek szülei, akik
nyári időszakra igénybe vennék a családi napközi szolgáltatását, mivel
kiskorú gyermekeiket nem tudják felügyelet nélkül hagyni.
3. Tárgyi feltételek
3.1
Támogatás hiányában a legszükségesebb munkálatokat tudtuk
elvégezni:
- Járulékos helyiségek tisztasági meszelése
- Családi Napközi és kiszolgáló helyiségeinek festése
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- Melegvizes kézmosó rendszer kialakítása a Családi Napköziben,
illetve a személyzeti mosdóban
Ezen munkálatok elvégzése az ÁNTSZ javaslatára volt időszerű, amit
a szűkös költségvetésből kellett biztosítanunk.
3.2
Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket az intézmény
részére, ami ebben a tanévben egyre kevesebb volt, azonban sikerült
egy nagyobb összegű projektet megnyerni, amiből az óvodai
gyermekszékeket, csoport szobai asztalokat és udvari játékot tudtunk
vásárolni egy millió forint értékben.
A 2010 szeptemberétől megújult bútorzattal, esztétikusabb
környezetben kezdhetjük a tanévet.
3.3
Nevelést segítő eszközök:
Minden csoportszobában megtalálható a gyermekek életkorának
megfelelő fejlesztő, építő, konstruáló játékok, szerepjátékok eszközei,
gyermekbútorai, vizuális nevelés eszközei. Az otthonosság érzését
ezekben a helyiségekben az óvónői kreativitás, összeválogatott
textíliák, ízléses dekorációk segítik. Az óvodai eszközkészleteiben
megtalálható az SNI gyermekek fejlesztéséhez szükséges
mozgásfejlesztő és egyéb játékok is.
3.4
Berendezések, bútorok
A kiszolgáló helyiségek közül gyermeköltöző felszereltsége, bútorzata
megfelel a gyermekbarát környezet elvárásainak. Gyermekmosdó
felújításra szorulna, de ebben az állapotában is megpróbáljuk
biztosítani a tisztálkodási szokások kialakításokhoz szükséges ideális
színteret.
Az öltözőhöz hasonlóan a csoportszobák is esztétikus, könnyen
tisztítható bútorokkal rendelkeznek. A gyermekek által is
mobilizálható új fa asztalok és új fa székek kerülnek a gyermekek
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birtokába. Játéktároló szekrények korszerűek, nyitott, zártpolcos,
fiókos rendszerben segítik a nevelés segítő eszközök tárolását.
4. Szakmai munka:
Fontosnak tartom a biztonságos működés érdekében a törvényben
meghatározott személyzet biztosítását.
Tantestületemre jellemző a nagyfokú hivatásszeretet, igényes szakmai
munka, ötletgazdag elképzelés. Folyamatosan igényt tartanak a
továbbképzésekre, a szakmai megújulásra. Ennek lehetőségét az
anyagi lehetőségekhez mérten minden évben igyekszem teljesíteni.
Egy kolléganő diplomázott ebben a tanévben.
Heti két alkalommal felzárkóztató foglalkozáson vehettek részt az
egyéni fejlesztésre javasolt gyermekek. Ezt a feladatot az óvó néni
végezte.
Óvodánkban a gyermeklétszám évelején 75-fő volt év végére 80.
Óvodánkban azonos életkorú csoportok működtek. Az óvoda
hagyományait ápoltuk.
Folyamatosan szerveztünk ünnepélyeket hagyományainkhoz híven:
- Télapó ünnepély
- Családi Karácsonyi ünnepély (az óvoda keretein belül)
- Farsang
- Nyílt napok szervezése csoportokban
- Csemete csalogató (a leendő óvodásoknak nyílt nap)
- Anyák napja minden csoportban
- Óvodai évzáró csoportonként (nagycsoportos ballagás óvodai
keretek között)
- Közös óvodai kirándulás (Debrecen Állatkert)
- Ovi olimpia Selyem úti Óvoda szervezésében
A nyári szünet beköszöntével óvodánkban megindul a nyári élet ami a
gyermekek gondtalan játékát jelenti. Igyekszünk minél színesebbé
tenni a gyermekek mindennapjait.
Lehetőséget biztosítunk homokozásra pancsolásra, sétára a közeli
játszótérhez, mese film nézésére, számítógépezésre fejlesztő
programokkal, s különböző kreatív tevékenységeket végezhetnek a
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nap folyamán (rajzolás, festés, gyurmázás). Minden nap szeretnénk új
lehetőségeket kínálni a gyermekek számára.
Óvodánk 2010-08-03-tól 2010-08-23-ig zárva tart.
Iskolaérettség
Iskolaérettség kritériumok mutatója a HOP-ban található „A fejlődés
várható eredménye óvodáskor végére” címszó alatt. Az óvoda 3-4 éve
alatt az óvodapedagógus felelősségteljes feladata, hogy folyamatosan
nyomonkövesse a gyermek fejlődési ütemét, és a normától eltérő
fejlődés esetén időben megtegye a szükséges intézkedéseket.
Nagycsoportos kor végéig a következők lehetnek:
- különböző mérések, megfigyelések életkor függvényében
- pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok kezdeményezése Nevelési
Tanácsadónál
- nagycsoportos korban minden gyermek év eleji felmérésen vesz
részt, melyet a Nevelés Tanácsadó munkatársai végeznek. Ezzel
párhuzamosan az óvodapedagógusok a DIFER mérést is elvégzik.
Fogadóóra alkalmával tájékoztatjuk a szülőket az esetleges
hiányosságokról,
részképesség
problémákról,
fejlesztési
lehetőségekről, a rugalmas beiskolázási lehetőségekről. Beiskolázás
százaléka intézményemben 90-95% körül mozog évek óta.
Visszamaradás oka többnyire mentális, fizikai éretlenség, illetve
részképesség gyengeség. Ezekből kifolyólag a gyermek még egy év
óvodai nevelésben részesül. Számukra az óvoda egyéni fejlesztő
foglalkozást biztosít.
Óvoda szolgáltatásai
A szakértői vélemények előírásai alapján gyermekek
gyógypedagógiai, logopédiai foglalkozáson vesznek részt az
óvodában. A gyógypedagógus, logopédus külsős szakemberként vesz
részt az óvoda munkájában. Mindketten az SNI gyermekeknek járó
normatív támogatásból kerülnek elszámolásra. A rendszertelen
óvodába járás nem jellemző. Fokozott figyelmet fordítunk az 5.
életévét betöltött gyermekek hiányzására. Orvosi igazolás, illetve
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szülői írásos kérelmet fogadunk el. A halmozottan hátrányos
gyermekek esetében az integrációs pedagógia rendszert alkalmazzuk.
Lehetőségek
- Játékos gyermektorna
- Judó
- Néptánc, társastánc
- Kézműves szakkör
- Játékos angol
- Úszás
A gyermekek uszodába szállítását a Tanyagondnoki Szolgálat
segítségével oldottuk meg. Természetesen ennek költségét az óvoda
költségvetéséből fedeztük.
Nagyon fontosnak tartjuk a program folytatását, hogy minél több
gyermek élményhez jusson a csodálatos környezetben lévő termál
fürdőben.
Az óvodában lévő gyermek számítógépet nagy szeretettel használták a
nagycsoportosok, ami igen jó szolgálatot tett értelmi képességük
fejlesztésében.
5. Kapcsolat, kapcsolattartás más intézményekkel:
Család, óvoda
Egész év folyamán igyekeztünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel,
példát mutatva a szülőknek, gyermekeknek egyaránt. Az óvodai
nevelésünk a családi neveléssel együtt azt kiegészítve szolgálja a
gyermekek fejlődését. Az óvodai nevelői munkánk a családi nevelésre
épül. A szülőnek tudnia kell, hogy az óvoda pedagógus vele együtt, az
Ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak így képzelhető el
biztonságos, vidám, családias légkör kialakítása az óvodában. Ezt
belátva óvodánk minden dolgozója előítélet mentesen közeledik
minden családhoz, elfogadó, megértő, gyermek szüleinek
megbecsülést kifejező magatartásával. A gyermek egyéni
szükségletéhez igazodó fejlesztést a hátrányos helyzet és a másság
figyelembe vételével, a humánerőforrás fejlesztés célirányos
működtetésével, a differenciált nevelésre, integrált nevelésre történő
felkészítésére biztosítja óvodánk. Kiemelten fontos számunkra, hogy
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lelkileg és testileg egészséges gyermeket neveljünk. Nagyon nagy
hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására.
Óvodánk- általános iskolák
Nagyon fontosnak tartom az általános iskolákkal való
együttműködést, pedagógusok látogatása az óvodában, óvodások
látogatása az iskolában. Nagy szeretettel fogadjuk az intézmények
dolgozóit és gyermekeiket és örömmel teszünk eleget a
meghívásoknak. Évek óta az iskolák megrendezik saját intézményük
nyílt napjait, ahová minden évben ellátogatunk.
Óvodák közötti kapcsolatok:
A rohanó világunkban egyre kevesebb időnk jut arra, hogy jól
működő kölcsönös kapcsolatokat tartsunk fenn, hiszen nem csak
óvodavezetők vagyunk, hanem fenntartók is. Mindenki igyekszik ezt a
feladatot tisztességgel ellátni, ki- ki a saját erőforrásainak
megfelelően. Óvodavezetők többé, kevésbé nyitottak vagyunk egymás
felé, a legfontosabb tanügyigazgatási és közoktatási kérdésekben
számítunk egymás tudására, tapasztalatára. Születések száma nem túl
biztató a városban, több az óvodai férőhely, mint a beóvodázható
gyermekek száma, ez már önmagában elég, hogy feszültség alakuljon
ki az óvodák között. Ezért van egy folyamatos egészséges
versenyszellem az intézmények között. Bízom abban, hogy mindenki
megtalálja azokat a lehetőségeket, hogy biztosítani tudja folyamatos
fennmaradását.
Óvoda, gyermekorvos, védőnői szolgálat kapcsolata:
Gyermekorvos rendszeresen végez szűrővizsgálatokat, figyelemmel
kísérik a gyermekek fejlődését. A védő néni folyamatosan segíti
munkánkat, ha kérjük.
Óvoda– Családsegítő Szolgálat
A Családsegítő Szolgálattal jó munkakapcsolat volt. Kölcsönösen
segítettük egymást:
- Iskolaérettségi vizsgálatok
- Problémás családok megsegítése
A Gyámhivatallal is rendszeresen kapcsolatban állunk.
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Óvodánk és Városi Zeneiskola
Hagyományos karácsonyi koncert az óvodások számára, ismerkedés
lehetősége a hangszerekkel, zene világával.
Óvoda – Közművelődési intézmények
Lehetőség szerint látogatjuk a városban működő intézmények
programjait, s az életkori sajátosságnak megfelelően
- ovi- mozi
- gyermekelőadások
- kiállítások
Óvodánk kapcsolata a Polgármesteri Hivatallal:
2010 januárjától nagyon nehéz az intézmény fenntartása a csökkenő
gyermeklétszám miatt. A jövőt illetően elképzelhető, hogy nagyobb
megszorításokra kényszerülünk. Nagyon nagy segítség számunkra az
Önkormányzat által biztosított Közmunka program, amivel az
intézmény anyagi nehézségei kicsit enyhíthetők. 2 év tapasztalataként
szeretném elmondani, hogy mindig sikerült az óvoda számára
megfelelő munkaerőt kiközvetíteni. Köszönjük ennek lehetőségét és
hosszú távon úgy gondolom nagy segítség lehet az intézmény
számára.
A folyamatosan csökkenő állami és önkormányzati normatíva mellett
egyre több pályázat kiírására lenne szükség az intézmény gondtalan
működése érdekében.
Sajnálattal tapasztaljuk évek óta, hogy a költségvetés egyre kevesebb,
egyre több munkát vagyunk kénytelenek saját erőből megoldani. Erre
a tanévre is csak a kötelezően előírandó munkálatokat tudjuk
elvégezni (járulékos helyiségek tisztasági meszelése, apróbb
javítások). Megértjük és tudomásul vesszük az anyagi megszorításokat
és ennek ellenére próbálunk minőségi munkát végezni.
6. Az intézményi munka ellenőrzése
Az óvodavezető annak érdekében, hogy az óvoda működése,
feladatellátása megfelejen a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, a
HOP-nak, az IMIP-nek és a MIP-nek, valamint az elért eredmények
összhangban legyenek a célkitűzésekkel ellenőrzési és értékelési
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rendszert dolgoz ki és működtet. Ellenőrzés, értékelés kiterjed a
dolgozó munkavégzésére, pedagógusteljesítményre, gyermeki
fejletség megfelelőségére. Folyamatosan ellenőrzést végzek az
intézményemben működő óvodai csoportokban, melynek célja, hogy a
programban meghatározott elvárásoknak megfelelően történjen a
munkavégzés.
7. Az Önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó
intézményi feladatoknak való megfelelés az adott nevelési évben
Az ŐMIP 3.2 pontjában foglaltak alapján
Az elvárások tekintetében rendszere összhangban áll az
Önkormányzat által előírt feladatokkal, azok teljesítése néhány
kivételtől eltekintve folyamatosan megtörténik. Gyermekek
szükségleteihez igazodó fejlesztést azonban nem minden esetben
tudjuk maradéktalanul teljesíteni, és sok gyermek estében sokkal
hatékonyabb lenne, ha a logopédiai fejlesztés már középsős korban
megkezdődhetne. Nagyon nagy szükség lenne a városnak több
logopédusra vagy több óraszám biztosítása az intézménynek.
Kívánok a magam és kollektívám nevében a város vezetőinek és
minden képviselőnek, sok okos és bölcs döntést, kellemes nyarat, jó
pihenést!
Gyomaendrőd, 2010-07-15

Tisztelettel: Bárdi Zoltánné
Óvodavezető
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BESZÁMOLÓ
A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató
Nonprofit Kft.. működtetéséről
2009. szeptember o1-től 2010.augusztus 31-ig

Készítette: Szabó Istvánné
Óvodavezető

2

Ezen beszámolómmal intézményünk 2009. 09.01-től 2010. 08.31-ig terjedő
nevelési évének értékelését kívánom bemutatni.

Működési feltételeink alakulása:
Óvodánkban délelőtt 3 csoportban, délután 3 csoportban folyik az oktató, nevelő
munka.
Férőhelyünk: 90 fő
Felvett gyermek: 90 fő
Napközis. 90 fő
Etnikai gyermek: 32 fő
HHH gyermekek száma: 21 fő
HH gyermekek száma: 50 fő (ingyenes étkezők)
Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma: 1 fő
Óvodai csoport

Kiscsoport
Középsőcsoport
Nagycsoport
Összesen:

A csoport
gyermek
létszáma
32
28
30
90

Etnikai
HH
HHH
kisebbséghez Gyermekek Gyermekek
tartozók száma
Száma
Száma
14
23
9
12
19
6
6
8
5
32
50
21

Logopédiai foglalkozásra jár: 15 fő
Nevelési tanácsadóba küldött gyermekek: 10 fő
Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság elé küldött: 1 fő
Tanköteles korú: 29 fő
Iskolába mehet 27 fő
Visszamarad: 2 fő szülő kérésére

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 2 fő
nagycsoportban 1 fő
kiscsoportban 1 fő
A 2 fő gyermekből:
-1 fő kevert, specifikus fejlődési zavarral küzd
-1 Enyhe fokú értelmi fogyatékos
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Ezen gyermekeket igyekeztünk, problémájuknak megfelelően kezelni, külön
fejlesztő foglalkozásokban részesíteni.
Fejlesztő foglalkozások:
Heti 2 alkalommal fejlesztő pedagógus Benéné Rojík Gabriella
Gyógytestnevelés foglalkozások:
Heti 2 alkalommal (1 alkalommal gyógytorna, 1 alkalommal vízitorna)
gyógytestnevelő: Giricz Klára óvodapedagógus, a vízi
tornát
pedig
Paraszt
Renáta
gyógytestnevelő
óvodapedagógus tartja)
Logopédiai foglalkozás:
Heti 2 alkalommal logopédus Barnáné Gedó Edit
Gyógypedagógiai foglalkozás:
Heti 1 alkalommal gyógypedagógus Kopcsekné Fülöp Mária
Heti 1 alkalommal szomatopedagógus Hajdú Zoltánné
Az integrált gyerekek részére a fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozásokat az
óvoda költségvetéséből kellett biztosítani. A heti 2 óra vízi torna költségét
pályázaton elnyert támogatásból biztosítottuk.
Óvodánkban rendszeresen járnak a gyermekek, legtöbb hiányzás kiscsoportban
fordult elő és általában betegség miatt.
Mivel igen jó kapcsolatunk van a szülőkkel így sikerült Őket meggyőzni a
rendszeres óvodába járásról és alig akad hiányzó gyermek.

Személyi feltételeink:
Ebben az évben jónak mondható.
-5 fő szakképzett óvónő
-1 fő gyermekfelügyelő (közmunkás)
-4 fő szakképzett dajka (2 fő közmunkás)
-1 fő fűtő-karbantartó
-1 fő adminisztrátor, aki könyvel és minden írásbeli munkát, elvégez
-1 fő fejlesztő pedagógus (óraadó)
-1 fő logopédus (óraadó)
-1 fő gyógypedagógus (óraadó)
-1 fő gyógytornász, gyógytestnevelő (óvoda dolgozója)
-1 fő vízi tornát tartó gyógytestnevelő óvodapedagógus (óraadó)
-1 fő szomatopedagógus ( óraadó)
A fenti pedagógusok bére is az óvoda költségvetését terhelte.
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Tárgyi feltételeink:
Tárgyi feltételünk évről-évre javul. Igyekszünk a gyermekeket körülvevő
környezetet nyugalmat árasztó, esztétikus bútorzattal, textíliával, dekorációval
körül venni, varrattunk új vállfás zsákokat a folyosóra, kicseréltük az asztalokon
a terítőket
Fejleszteni tárgyi eszközeinket csak pályázaton nyert támogatási összegből,
valamint az OVI Vacsora bevételéből tudtuk ( a folyosóra gyermek asztalt és
székeket készítettünk, az udvarra pedig 2 db. Kerti asztal paddal egybeépítve
készült.
Még fejlesztő játékokat, mesekönyveket, bábokat tudtunk vásárolni.
Felújítási munkák:
Sikerült a legrosszabb állapotban lévő parkettákat kicserélni.
Az udvari játékok állagának megóvása érdekében, mint minden évben átfestünk
augusztusban minden játékot.
A fertőtlenítő, tisztasági meszelésre is a bezárás ideje alatt augusztusban kerül
sor.
Az ÁNTSZ ellenőrzés során a következő hiányosságok megoldására kér
intézkedési tervet az ÁNTSZ.: A melegvíz biztosítása nem megfelelő a
mosogatáshoz, a női mosdóban pedig nincs. A gyermek mosdóban pedig kevert
melegvizet kellene biztosítani. Erre a jelenlegi vízellátási rendszer nem
alkalmas. Ebben az ügyben meg kell tennem a megfelelő intézkedéseket, hogy
megfeleljek az ÁNTSZ követelményeinek
.

Szakmai munkánkról:
Kollektívánk az 1999-ben elkészített és jól bevált program szerint dolgozik,
melyet 2003. nyarán módosítani kellett. Az új program szakértő által minősített
és elfogadott integrált nevelési program.
Óvodánkban többrétű fejlesztés, iskolára való előkészítés folyik, mellyel a
hátrányos helyzetű gyermekeket is igyekszünk iskolaéretté tenni.
Integrált óvodai nevelési programunkat 2003. szeptember 01-től vezettük be. A
programban kitűzött célok megvalósulását, illetve a gyermekek fejlődését a
csoport illetve a gyermekek személyi naplójában rögzítjük. A személyi naplóban
évente egy alkalommal rögzítésre kerülnek a következő mérési eredmények:
- a gyermek szociális érettsége
- a gyermek szociális fejlettsége.
- Mozgás fejlettsége
- Testséma fejlettsége
- Nyelvi kifejezőképességének fejlettsége
- Finommotorikus koordinációjának fejlettsége
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- Gyermek téri tájékozódásának és térbeli mozgásának fejlettsége
- A gyermek értelmi fejlettsége
2004. szeptemberétől programunkhoz igazodó mérési rendszert dolgoztunk ki és
vezettünk be. A Városi Családsegítő Központ fejlesztő pedagógusával minden
év szeptemberében előzetes felmérést végzünk, melynek alapján differenciált
fejlesztési tervet készítünk. Az óvónők és a fejlesztőpedagógus lelkiismeretes
fejlesztő munkájának eredménye, hogy az újabb iskolaérettségi vizsgálatokon
igen jó eredményt érnek el a gyermekek.
2007 szeptemberétől a HHH gyermekek fejlettségi szintjének mérésére vezettük
be a DIFER mérést.
A mérések eredménye jelzi a szakember felé a fejlesztendő területeket. Ezen
mérést középső csoport évvégén, nagycsoportosoknál évelején és évvégén
végeztük el. A nagycsoportosoknál végzett mérés jelzi, hogy iskolaéretté váltake a gyerekek.
Célunk:
Megelőzni, időben észre venni, korrigálni a szociális hátrány miatt kialakult
hiányosságokat. Széleskörű módszertani repertoárunkból az egyéni különbségre
figyelő, egyénre szabott módszereket alkalmaznak a kollégák a napi gyakorlat
során, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételével.
Óvodánkban igen magas a HHH gyermekek száma (21fő).
Ezért bevezetésre került 2007-től az Integrációs Pedagógiai Program (IPR).
Melynek elemeit a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében
nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel kell a
nevelési folyamat fókuszába állítanunk. Ezért a törvényi előírásokat figyelembe
véve, nevelő-oktató munkánkban kiemelt feladatnak tekintjük ezen gyermekek
szociális és képességbeli különbségből eredő hátrányok kezelését.
Programunkban kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, amire
igen nagy szükség van a mai világban, hisz nagyon fontos az egészséges
táplálkozás és a megfelelő mozgáskultúra kialakítása. Úgy gondoljuk és valljuk,
hogy ezt óvodás korban a 3-7 éves kisgyermekeknél kell bevezetni, hogy
életformájukká váljon. A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztéséhez
rendelkezünk szakképzett óvodapedagógusokkal, nagy mozgásteret biztosító,
tágas, esztétikus udvarral és jól felszerelt tornaszobával. Az egészséges
táplálkozás érdekében a kisgyermekeknek rendszeresen biztosítottam friss
zöldséget a szülők által hozott gyümölcsből gyümölcsnapot tartottunk.
Kapcsolatok:
A város 8 óvodájában továbbra is folyik az egészséges verseny a
gyermeklétszám megtartásáért, mely meghatározza az intézmények egymás
közötti kapcsolatát.
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Városunkban két közös rendezvény van az óvodások részére.
-A városi Ugri-Bugri Sportnap
-Az OVI-OLIMPIA
Az OVI-OLIMPIA XI. alkalommal került megrendezésre. Ebben az évben is
minden óvoda elfogadta a meghívást. Ebben az évben meghívást kapott a hunyai
és a csárdaszállási óvoda is. Reméljük sikerült felejthetetlen élményt nyújtani a
gyermekeknek.
A város iskoláival évente 4 alkalommal találkozunk:
-Óvodai szülői értekezleten ahol az iskolák programjaikat ajánlják
-Nyílt napon, melyet az óvoda rendez
- Nyílt napon, melyet az iskola rendez
- Különböző iskolai rendezvényeken (Tea délután, Karácsonyi ünnepség,
Mikulás ünnepség, Játszóház)
A szülők felé nyitottak vagyunk évente négy szülői értekezletet tartunk, melyen
sikerült tájékoztatást adnunk óvodánk életéről, terveinkről.
Egy-egy szülői értekezleten szakemberek a szülők által megjelölt témában
tartanak előadást.
Fogadó órát
havonta egy alkalommal, illetve szükség szerint előzetes
megbeszélés alapján.
A Játszóházak, a nyíltnapok, az Ovi -VACSORA, Karácsonyi ünnepségünk
sikere is bizonyítja, hogy jó a kapcsolatunk a szülőkkel.
Városi Családsegítő Központ
Ebben az évben a Városi Családsegítő Központ biztosította a logopédus
szakembert 2 alkalommal 4 órában. A fejlesztő pedagógust továbbra sem
biztosította, így azt az óvodának kellet finanszírozni.
A Városi Családsegítő Központ óvodáknak szóló rendezvényein mindig részt
veszünk.
Gyermekorvos, védőnő
Az évenkénti szükséges vizsgálatot mindig elvégzi rendszeresen, időben.
Többször is végez tisztasági vizsgálatot.
Szeptemberben a gyermekorvos szűrést végez, mely alkalmával kiszűri a
gyógytestnevelésre és mozgásfejlesztésre javasolt gyermekeket. Megadja a
megfelelő diagnózist, melyhez igazodva állítja össze mozgásterápiáját a
gyógytestnevelő pedagógus.
Polgármesteri Hivatallal, Képviselő-testülettel
Az óvoda működtetésével összefüggő munkakapcsolatunk van.
A 2010-ben nem csak az állami normatíva, hanem az önkormányzati támogatás
is csökkent. A bevételek csökkenése (közel 300.000,--Ft/hó) egyre nehezebbé
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tette az óvoda működését és a folyamat tovább gyűrűdzik. Természetesen mint
felelős intézményvezető igyekszem a megoldást keresni.
Rendezvényeink: jó részt hagyományosak, mivel 10-éve minden évben
megrendezésre kerülnek.
Gyermekek körében:
-Mikulás várás (december)
-Karácsonyi ünnepség (december)
-Farsangi mulattság (február)
-Készülődés a Húsvétra (március)
-Anyáknapja (május)
-Gyermeknapi kirándulás (május-június)
-OVI – OLIMPIA (június 9.)
-OVI Ballagás (május vége)
Szülővel, gyermekkel közösen:
-Adventi Játszóház (december)
-Karácsonyi ünnepség (december)
-Húsvét előtti játszóház (március)
Szülők és az óvoda dolgozói közösen:
Jótékonysági OVI-VACSORA (október)
Külön foglalkozásaink:
-Számítógépes foglalkozás heti egy-egy délelőtt középső és nagycsoportban
vezeti: a mindenkori csoportvezető óvónéni
-Kézműves szakkör heti egy alkalommal
vezeti: Bakó Bernadett óvodapedagógus
-Angol foglalkozás heti egy alkalommal
vezeti: Wolfné Kereki Tünde óvodapedagógus
- gyógytestnevelés heti 1 alkalommal
vezeti Giricz Klára gyógytestnevelő óvodapedagógus
-vízitorna heti 1 alkalommal
Vezeti:
Paraszt
Renáta
gyógytestnevelő
óvodapedagógus
-Jóga foglalkozás heti 1 alkalommal:
Vezeti: Kurilla Hajnalka jóga oktató
-Judo foglalkozás heti 2 alkalommal:
Vezeti: Varga István
-Néptánc foglalkozás heti 1 alkalommal:
Vezeti: Dezső Linda
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-Társastánc foglalkozás: heti 1 alkalommal
Vezeti: Giricz Annamária
Intézményi munka ellenőrzése
Az augusztusi tanévzáró és nyitó értekezleten megbeszéljük az egész évben
végzett munkát, melyen a pozitívumok és a negatívumok is egyaránt felszínre
kerültek. Az újabb feladatok megjelölésénél kikérem óvodapedagógusaim
véleményét.
Tanévnyitó munkatársi értekezleten minden óvodapedagógus kap ellenőrzési
tervet, melyben megjelölt szempontok szerint látogatok és értékelek a
foglalkozás után és évvégén egyaránt.
Önkormányzat részéről normatívához kapcsolódó létszám ellenőrzés volt,
melyben többlet igénylést nem mutattak ki.
2010-ban a következőkre pályáztunk:
-OVI-OLIMPIA Önkormányzathoz (nyertes pályázat) ( csupán annyi az
észrevételem ezzel kapcsolatban, hogy intézményem városi rendezvényre kapta
az 50.000,--Ft-ot még a többi óvoda a saját belső rendezvényére kapott
ugyanannyit.)
-OKM- támogatás HHH gyermekek felzárkóztatása (nyertes)
-Informatikai pályázat (nyertes)
- Generali Biztosítóhoz Balesetvédelmi pályázat (nem nyert)
- DAOP pályázat Új bölcsőde építése (nyertes)
2010 július közepén kezdődnek a kiviteli munkák. Várható befejezés 2011.
február 28.
Az óvoda kollektívája eddig is és ezentúl is igyekszik minőségi munkát
végezni, boldog, vidám, kiegyensúlyozott gyermekeket nevelni
Tisztelettel kérem, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Gyomaendrőd, 2010. június 18.
Tisztelettel:
Szabó Istvánné
óvodavezető

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2009/2010 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Készítette: Giricz Ilona óvodavezető
A Tulipános Óvoda fenntartója 2008. október 30-tól a Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft.

I. Működési feltételek:
Az óvoda férőhelye:
Felvett gyermekek száma:
Cigány kisebbség száma:
Tanköteles korú gyermek:
Logopédiai foglalkozást igényelt:
Gyógypedagógiai ellátást igényelt:
Iskolába ment:

40 fő
21 fő
15 fő
7 fő
9 fő
6 fő
4 fő

A nevelési évben egy csoport működött az óvodában. A csoport létszáma 21fő volt. Év
közben három gyermek eltávozott, de ugyanannyi érkezett is az óvodába.
A 2008/2009-es nevelési évhez viszonyítva a Szakértői Bizottság szerint a speciális
nevelést igénylő gyermekek száma nőtt, az ők sérülésük organikus okokra visszavezethető. A
sérült gyermekek miatt a statisztikai létszám kimerítette az engedélyezett csoportlétszámot.
Az óvodában ellátunk két autista gyermeket, közülük az egyik gyermek közepes mértékű
értelmi akadályozottsággal is küzd.
A Szakértői Bizottság vizsgálata alapján SNI gyermekeke az óvodában látja el utazó
gyógypedagógus heti két alkalommal.
A logopédiai foglalkozást igénylő gyermekeket az óvodában látja el a logopédus, heti
két alkalommal.
A közbeeső időben az óvodapedagógusok és a fejlesztő pedagógus látják el a
fejlesztést a gyógypedagógussal történő konzultáció segítségével.
Óvodánkban nem jellemző a rendszertelen óvodába járás. Ha mégis előfordul,
személyes beszélgetéssel, családlátogatással igyekszünk eredményt elérni. Végső esetben
fordulunk segítségért különböző szervezetekhez. (Családsegítő Központ, Gyámügy)

II. Személyi feltételek:
Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus:
Dajka:
Óraadó logopédus:
Óraadó gyógypedagógus:

2 fő
1 fő
1 fő
1 fő

A közmunka program keretében négy közmunkást, egy óvodapedagógust, egy
takarítót, egy gondozót és egy karbantartót kaptunk az Önkormányzattól, köszönet érte, nagy
segítség az óvoda működésében.

III. Tárgyi feltételek:
A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok
rendelkezésére az óvodában. A gyógypedagógus által használt eszközök a pedagógiai
munkában is nagy segítség. Sok a képességfejlesztést elősegítő eszköz, a logopédus és a
gyógypedagógus is megfelelőnek találja az eszközellátást. Új játék kiválasztásakor mindig
szempont, mely terület megsegítésére van szükség, a gyógypedagógus tanácsát ilyenkor
igénybe vesszük. Sajnos ebben a nevelési évben csak szerény mértékben tudtam a játékokat
cserélni, csak a legszükségesebb eszközökre korlátozódott a beszerzés.
Ebben a nevelési évben ismét bekerültünk az IPR támogatásba. Sajnos az anyagi
támogatottsága csökkent a munka azonban nőtt. Az óvoda minden dolgozója részt vesz a
programban, így továbbképzésen is részt vettünk.
Szakkönyvtárunkat ez évben nem sikerült bővíteni, sajnos csökkenteni kellett,
cserelapos kézikönyv és folyóirat visszamondására került sor. Az elmúlt évek igen nagy
létszámú szakirodalma áll a pedagógusok, valamint az érdeklődő szülők rendelkezésére.
Udvari játékaink még mindig bővítésre, cserére szorulnak. Sajnos önerőből a cserét
megoldani nem tudjuk, még a pályázati önerő előteremtése is sok esetben gondot okoz.
Igyekszünk különböző módon használhatóvá varázsolni a játékokat azért, hogy ne kelljen
megszüntetni őket, de a megfelelő minősítést így sem kapja meg.
Az óvodások számára kifejlesztett számítógépet a középső és nagycsoportos
gyermekek rendszeresen használják, programjai segítik a gyermekek különböző területen való
fejlődését.

IV. Szakmai munkáról:
Az óvodai nevelés alapvető feladata az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés
és az iskolai életmódra felkészítés. A tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek
elsajátítása, hanem a biztonság és a kölcsönösség, az elfogadottság élményének, a sokféle
módon történő együttélésének tanulása.
A tanulás a képességek-, magatartás-, a megismerés iránti vágy-, a motiváció
fejlődését és az ismeretszerzést egyaránt magába foglalja. A gyermekek kíváncsiságára,
megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva a mikro- és
makro környezetében szerzett tapasztalataira építve irányítjuk a gyermeki gondolkodás
fejlődését.
A megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával érhetjük el, hogy a gyermekek
sikerélményhez jutva, problémamentesen kezdhessék az iskolát, feladataikat örömmel,
önállóan végezzék. Örömmel vesszük, hogy az iskolában gyermekeink jól, sokszor kiválóan
teljesítenek.
Óvodánkban különösen fontos jelentőséggel bír a felzárkóztatás, mert sok kisgyermek
alapvető ismerete hiányzik óvodába kerülve. Ilyen körülmények között csak akkor lehet
továbblépni, ha a gyermek megkapja azokat az ismereteket, megtanulja azokat a dolgokat,
melyeket három éves koráig otthon kellett volna megkapnia. Ez a körülmény hihetetlen
erőfeszítést, türelmet igényel gyermektől, felnőttől egyaránt. Sok esetben a szülő is tanításra
szorul, ami nehezebb feladat, mint elboldogulni egy három éves gyermekkel. Ez a tény már
önmagában igényli az alacsony csoportlétszámot. Ezeknek, a gyermekeknek a felzárkóztatása
nagy létszámú csoportban nem szerencsés.
21 kiscsoportos, középső, és nagycsoportos gyermek dolgozott együtt. E gyermekek
között év elején 4, időközben 6 SNI gyermek volt, közülük 2 autista.

Az alacsony csoportlétszám és két óvodapedagógus együttes jelenléte tette lehetővé,
az egyéni igényeknek megfelelő foglalkoztatást.
Ebben a tanévben is lehetőségünk volt biztosítani a nagycsoportosoknak a vízhez
szoktatást. A Gondozási Központ Tanyagondnoki szolgálatának segítségével juttattuk át a
gyermekeket az uszodába, akik elsajátították az alapvető szabályokat, megismerkedtek a
vízzel. Ez azért is fontos, mert a hozzánk járó gyermekek nagy százaléka egyáltalán nem jut el
az uszodába.
Újra jár óvodánkba az ovi-mozi. E szórakozási forma minden gyermeknek elérhető
áron biztosítja a szórakozást, úgy, hogy ki sem kell mozdulni az épületből. Ez évben csökkent
a gyermekműsorok száma, mozi, színház, valamint a belépők ára nagyon megemelkedett, ami
óvodánkban gondot okoz.
Délután térítés ellenében társastáncot szerveztünk, melyre egyre nagyobb az igény az
óvodában és az óvodán kívül is. A foglalkozáson részt vett gyermekek júniusban
bemutatkoztak a Rumba TSE évadzáró ünnepélyén.
Óvodámban minden iskolaköteles gyermek átesik iskolaérettségi vizsgálaton. Tesszük
ezt azért, mert a körzetből adódóan kevés gyermek maradna ki a vizsgálatból, és nem akarjuk,
hogy a szülők hátrányos megkülönböztetésnek érezzék a vizsgálatot.
A cigány származás, valamint a halmozottan hátrányos helyzet olyan fejlődési
lemaradást eredményez, ami szükségessé teszi az iskolaérettségi vizsgálatokat. Általában
jellemző a megfelelő figyelem hiánya, a logikai gondolkodás alacsony foka, az általános
tájékozódás nem megfelelő fejlettsége, a verbális emlékezet, a téri orientáció elmaradása.
Probléma, hogy a logopédiai feladatok gyakorlása is az óvodára marad, ugyanis a
legtöbb esetben a szülők nem veszik komolyan ennek jelentőségét.
Mérésmetodikai eszközök közül csak a GMP áll rendelkezésünkre, ennek használatára
van képesített óvodapedagógusunk. E nevelési évben a Difer mérést is megkezdtük. A többi
eszközt a Nevelési Tanácsadó segítségével tudjuk igénybe venni, melynek lehetőségével
élünk is.
Nevelési programunk felülvizsgálatára, átdolgozására, szakértésére 2009-ben került
sor.
E nevelési évben a Gyámügyi Hivatal tartott szakmai ellenőrzést, a családi napközi és
az óvoda együttműködését vizsgálta, még a MÁK pénzügyi ellenőrzést végzett az
intézményben.

V. Kapcsolatok:
Az óvodák kapcsolatában egyre több a konfliktus. Egy-egy gond, probléma
felmerülése esetén konzultáció formájában, illetve telefonon tartjuk néhányan a kapcsolatot,
de a rivalizálás, a másik munkája iránti közömbösség megmaradt. Kivétel egy-egy intézmény
kapcsolata. Mindenki szeretné gyermekeit megtartani, illetve új gyermekeket szerezni, ezért
nem akar egyik óvoda sem lemaradni a másik szolgáltatása, tevékenysége mögött.
Tapasztalatom szerint ezek a szolgáltatások nem mindig a gyermek érdekeit, hanem a szülők
elkápráztatását szolgálja.
Ezt azonban úgy kellene tenni, hogy a másik óvodának ne okozzunk erkölcsi és anyagi
sérüléseket. A „gyermekszerzésben” nem megfelelő módszer a másik intézmény lejáratása.
Úgy tapasztalom, hogy nem mindenütt érvényesül az etikusság.
A szülőkkel való kapcsolattartás több rétű. Első a családlátogatás. Később napi
kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, ők is, mi is keressük a megbeszélés lehetőségeit, többnyire
azonban mi. A kapcsolattartáshoz tartozik a rendszeres szülői találkozó, valamint igény esetén

a fogadóóra. Végül, de nem utolsó sorban a Tulipános Óvoda Hírlevele, melyet működésem
kezdete óta havi rendszerességgel ingyenesen juttatok a családoknak. Ebben helyet kapnak az
aktuális hónap eseményei, a következő hónap várható programjai. Helyet kapnak benne
nevelési kérdések, valamint a tanult versek, kedvenc mesék, kifestők, játékok.
Az Önkormányzati hivatal, a Képviselő testület tagjait rendszeresen hívjuk különböző
rendezvényeinkre. Különböző fórumokon tájékoztatjuk őket tevékenységünkről,
munkatársaiktól segítséget kapunk gondjaik orvoslására.
A Rózsahegyi Ált. Iskolával kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein,
nyíltnapokon. Meghívást kapnak a leendő elsősök közös játék délutánra, az óvó nénik
meglátogatják az elsősöket az iskolában.
A Szent Gellért Katolikus Ált. Iskolával alakulóban van a kapcsolatunk.
A Kis Bálint Általános Iskola Öregszőlő beiskolázási körzete, de igazán nincs
kapcsoltunk az intézménnyel. Mivel évekre visszamenőleg kötődnek az itt lakó családok a
Rózsahegyi Iskolához, nehezen fogadják el a máshová tartozást.
A Térségi Humánsegítő Szolgálattal kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
Konzultáció formájában, napi kapcsolatban vagyunk, de a pedagógusok részt vesznek a
különböző munkaközösségek munkájában is.

VI. Rendezvények:
E nevelési évet születésnapi ünnepséggel kezdtük, a Tulipános Óvoda tíz éve volt.
Hagyományos rendezvényeink közé tartozik a Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja,
Évzáró-búcsú ünnep. E rendezvényeket igyekszünk oly módon megszervezni, hogy a lehető
legtöbb szülő, vagy más családtag részt vegyen rajta. A karácsonyi játszóház ebben a nevelési
évben is nagy siker aratott, tervezzük továbbra is megrendezni. Idén rendhagyó módon,
délután járt nálunk a Mikulás. Meghívtuk Öregszőlő kisiskolás diákjait is és együtt örültünk a
Mikulásnak. Sajnos még mindig előfordul, hogy egy-egy rendezvényen nem jelenik meg
hozzátartozó.

VII. Az intézményi munka ellenőrzése:
Az intézményi ellenőrzési terv a munkaterv részét képezi. A vezetői ellenőrzések
eredményéről az érintetteket mindig tájékoztatom. A napi problémák szintén az azonnali
megbeszélés tárgyát képezik.
Az éves beszámoló tájékoztató jelleggel kerül az óvodapedagógusok elé.
Minden nevelési év áprilisában kérdőívet teszek közzé a szülők között, melyen
névtelenül választ adhatnak arra, mely dologgal elégedettek illetve elégedetlenek, milyen
változásokat szeretnének látni az óvodában.
Személyesen is elmondhatják véleményüket, akár jónak, akár rossznak tartják azt, ami
történik az óvodában. Minket nagyon kritikus szemmel figyelnek, és amit otthon nem kap
meg a gyermek, azt az óvodától maximálisan elvárják, sőt sokkal többet. Főleg az a réteg,
mely úgy gondolja, hogy a sok gyermekre való tekintettel nekik minden „jár”, és
kötelezettségeik a nehéz helyzetükre való tekintettel nincsenek.

VIII. Egyéb:
A 2009/2010-es nevelési évben kettő pályázat megírására került sor. Mindkettő pozitív
elbírálásban részesült, összesen 963. 000.-Ft támogatást kaptunk. Mivel a pályázati önrész
előteremtése egyre nehezebb feladat, így a pályázatok mennyisége, illetve a megpályázott
összeg is csökken.
Sajnos az óvoda anyagi helyzete ebben a nevelési évben nem volt megfelelő. A
gyermeklétszám csökkenése nagyon megviselte az intézményt. Az Önkormányzati támogatás
nélkül az óvodai munka ellehetetlenült volna. Köszönet a támogatásért a képviselő
testületnek.
Ingyenes étkezésben részesültek a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek. Óvodámban a gyermekek 81%-a részesül ilyen támogatásban. A gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülő, de kedvezményre jogosult gyermekek megkapták a térítési
díjból az 50%-os támogatást, ez 3 főt érint.
A gyermekek étkeztetése a Gondozási Központból történik. A kiszállított étel
minősége megfelel a gyermekek szükségleteinek, bőséges és változatos.
Ez évben, az óvodában tisztasági meszelés, a játékok, székek festése mázolása
történik. Az ÁNTSz nemrég lezajlott ellenőrzése hiányosságként állapította meg
jegyzőkönyvben, hogy a gyermekmosdóban nincs kevert víz, illetve a hozzá tartozó felnőtt
mosdóban melegvíz. Állásfoglalásában kérni fogja ennek pótlását.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Gyomaendrőd, 2010. június 30.

Giricz Ilona
óvodavezető

BÖLCSŐDEI BESZÁMOLÓ
2009. 07. 01.- 2010. 06. 30
A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetes - 3 éves korú - gyermekek nappali
felügyeletét, szakszerű gondozását, nevelését biztosító intézmény, a gyermekjóléti alapellátás
része.
A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testiszellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli
olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatti – felvételi lehetőségét, akinek egészséges
fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. A bölcsődei felvételt a szülő
hozzájárulásával a védőnő, gyermekjóléti szolgálat, családgondozó, gyámügyi hivatal is
kezdeményezheti. A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra, hogy a hátrányos
megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban-nevelésben részesüljön a gyermek.
A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és
gyakorlatban való érvényesítése a gondozói munka minimum követelménye. Kapcsolattartás
a szülőkkel, a beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék a bölcsődei élet fontos elemei és
helyzetei, amelyek a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására,
szociális képességük fejlődésére is kihatnak.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:
Intézményünk 2 csoportos, 20 férőhelyes.
2009-ben felvett gyermekek száma: 28 fő
2010. 06. 30.-án beíratott gyermeklétszám: 28 fő
Minden évben érkeznek hozzánk felvételre szociális indokkal gyermekek. Mind a
gyámhivatal, mind a családsegítő szolgálat munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik
ezen gyermekek életét, s rendszeresen kérnek jellemzést a gyermekek gondozónőjétől.
Bár a szülők anyagi vagy családi gondjait nem tudjuk megoldani, a gyermekek gondozása,
nevelése, fejlesztése alkalmat adhat az elvárható szülői magatartás formálására.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
A bölcsödében dolgozó munkatársak száma az engedélyezett keretszámot tükrözi.
A gyermekek gondozását-nevelését csoportonként 2-2 fő gondozónő végzi
Gondozónő:
4 fő
Szakácsnő:
1 fő
Kisegítő:
1fő
Szakmai irányító: 1 fő, aki havonkénti rendszerességgel ellenőrzi és irányítja bölcsődében
folyó szakmai munka minőségét.
Gazdasági vezető: 1fő
A gondozónők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban dolgoznak,
lépcsőzetes munkaidő kezdéssel.

A bölcsődébe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, a bölcsődét
szerződés szerint látogató gyermekorvos, Dr. Fekécs Tünde látja el.
A bölcsődei felvételt követően elkészíti a gyermekek felvételi státuszát és a negyedévenkénti
vizsgálatokat. Ezen kívül a szülők és gondozónők bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá
kérdéseikkel, észrevételeikkel.

KAPCSOLATTARTÁS:
-

Folyamatos a kapcsolat a Szegeden lévő Módszertani Bölcsődével, a békéscsabai volt
módszertani bölcsődével, részt veszünk az általuk szervezett szakmai értekezleteken.
Módszertani anyagaik, továbbképzési lehetőségük gyors és elérhető segítséget jelent
számunkra. Szakmai munkánkra az érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szakmai
irányelvek az irányadók

- Szülőkkel való kapcsolattartás:
- Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás mellett a szülő rövid
betekintést nyerhet a bölcsődei életbe
- Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a gondozónővel
- Bölcsődénkben a 2 hetes szülővel történő beszoktatást ajánljuk és javasoljuk
- Szülői értekezlet
- Együtt működünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása
során kapcsolatba kerülünk: a védőnőkkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal.

ÉTKEZTETÉS:
A gyermekek napirendjén belül a kultúrált étkezés feltételeit és a szabályrendszer kialakítását
is feladatnak tekintjük. Ízléses tálaló edényekből, jó hangulatban folyik az étkezés.
Saját főzőkonyhánkból naponta kerül ki az a sok finom étel, amit szakácsunk nagy gonddal és
szakértelemmel készít el, ennek előnye, hogy a speciális diétát igénylő gyermekek étrendjét is
elő tudjuk állítani. Munkafolyamatba épített belső ellenőrzéssel teszünk eleget a mennyiségi
és minőségi követelményeknek.
A bölcsődében is biztosított a kedvezményes étkeztetés.
 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosult gyermekek: 6 fő.
 rászorultsági alapon szervezett étkeztetésre jogosult gyermekek /50%-os/: 6 fő

TÁRGYI FELTÉTELEK:
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a
szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. A felújítási,
karbantartási feladatok folyamatosak.
A szeptemberre elkészült bútorokkal mindkét csoportszoba berendezése, felszereltsége magas
színvonalú, biztonságos és minden szempontból megfelel a szakmai előírásoknak.

Tárgyi feltételeink jónak mondhatók. A gyermekek játékeszközeit lehetőségeinkhez képest
minden évben fejlesztjük.
A gondozónők munkáját dicséri a csoportszobák otthonossága, barátságossága.
A játszóudvaron a babaháznál kerítést, járdát készíttettünk és az udvaron található játékokkal
együtt átfestettük.

Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzatnak intézményünk részére nyújtott
támogatását, melyet ebben az évben a bölcsődei csoportok bútorzatának teljes kicserélésére
fordítottunk.

RENDEZVÉNYEINK:
Bölcsődei rendezvényeink az alábbiak:
- Karácsonyi játszóház
- Mikulás és Karácsonyi ünnepség
- Farsang
- Húsvéti játszóház
- Gyermeknap
SZOLGÁLTATÁS:
Plusz szolgáltatásként továbbra is működik a háztól-házig szállítás.
Ősztől-tavaszig a bölcsődés gyermekek körültekintő beosztás alapján a napirendbe építve
veszik igénybe sószobánkat.
Szülői igényre építve új szolgáltatásként bölcsődénkben is bevezetésre került a
lovaglás illetve a játékos formában történő idegen nyelvvel való ismerkedés.

ELLENŐRZÉSEK:
Intézményünkben ellenőrzést tartott az ÁNTSZ, Mezőberény Város aljegyzője aki
törvényességi vizsgálatot tart minden évben mely ellenőrzés szükséges az állami normatíva
igénybevételéhez.
Az elmúlt években a bölcsőde kihasználtsága teljes volt. Munkatársaimmal továbbra is
megteszünk mindent azért, hogy a lehetőségeinkhez mért legmagasabb szintű bölcsődei
ellátást biztosítsuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd, 2009. 06. 30.
Tisztelettel:

Varjú Judit sk
bölcsődevezető
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A Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák önkormányzati
támogatás-igénylésének áttekintése-ellenőrzése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az óvodai feladat ellátása 1999. július 1.-től a Vásártéri Óvoda, 1999. augusztus 1.-től az öregszőlői óvoda
Tulipános Óvoda néven, a Selyem úti, Blaha úti, Kossuth úti Óvodák, valamint a Szabadság úti és a Fő úti óvoda
Napsugár Óvodák néven, 2004. augusztus 1.-től a Jókai úton lévő, Margaréta Óvoda néven megállapodás
keretében történik.
A Gyomaendrődi Százszorszép Óvoda a Kis Bálint Általános Iskola irányítása alá került a 2008/2009-es tanévtől.
Az alábbi táblázat tartalmazza az óvodai feladatellátásban résztvevő közhasznú társaságok adatait:
Kht. megnevezése, címe
Fenntartott óvoda megnevezése, címe Óvodavezető neve
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Vásártéri Óvoda
Varjú Judit
Közhasznú Kft.
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/1.
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.27/1.
Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Csemetekert Óvoda
Bárdi Zoltánné
Gyomaendrőd, Micsurin u. 25.
5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8.
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Selyem úti Óvoda
Szabó Istvánné
Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 101
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Tulipános Óvoda
Giricz Ilona
Gyomaendrőd Sugár 59.
5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 1.
Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Napsugár Óvodák
Szmola Magdolna
Gyomaendrőd, Endrődi u. 28.
5500 Gyomaendrőd, Fő u. 85
Gyomaendrődi
Margaréta
Óvodai Oktató Margaréta Óvoda
Kovács Péterné
Nonprofit Kft.
5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4
Gyomaendrőd, Tompa u. 11.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint önkormányzati támogatás átadója, helyszíni ellenőrzést végzett a
Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák intézményeinél
Az ellenőrzés időpontja:
2010. június 15. 8 óra - Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
2010. június 15. 13 óra - Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
2010. június 17. 8 óra – Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
2010. június 17. 13 óra - Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Kft.
2010. június 22. 8 óra - Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft
2010. június 22. 13 óra - Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
A helyszíni ellenőrzést végezte:Tóthné Rojík Edit oktatási előadó
Az ellenőrzés célja:
- a Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák önkormányzati támogatás igénylésének áttekintéseellenőrzése.
- Az ellenőrzés – összegzés során a feladat, hogy a nevelési intézmény által vezetett dokumentumok és az
önkormányzathoz benyújtott számlák és azokat alátámasztó névsorok összhangjának- megegyezőségének
megállapítása volt.
- Az ellenőrzés a „SZERZŐDÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA” kötött dokumentum 9. pontja
alapján:
„ A megbízó a megbízottnak az óvodai alapszolgáltatás ellátásához minden beíratott, az alapszolgáltatást (legalább
heti 30. órában) igénybe vevő óvodáskorú gyermek után. … önkormányzati támogatást biztosít, amennyiben a
megbízott az ellátott után jogosult az állami normatívát igénybe venni, és a szolgáltatást egész napra igénybe veszi
a gyermek.
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A támogatási összeget a megbízott minden tárgyhót követő 5. napjáig számlázhatja a megbízó felé.… A számlához
minden esetben mellékelni kell a szolgáltatást igénybevevők névsorát, melyen fel kell tüntetni az igénybevevők
születési időpontját, valamint a pontos lakcímét.”
Az ellenőrzés a 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009., 2009/2010. éveket érintette.
Az ellenőrzött dokumentumok a nevelési intézménynél vezetett gyermekek nyilvántartása (beírási naplók, csoport
naplók, statisztikai és MÁK jelentések).
A vizsgálat során az intézmények évenkénti KIR jelentései és MÁK igénylései, beírási naplók, csoport naplók
szolgáltatták az adatokat, melyek az ellenőrzés dokumentumaiban megtekinthetők
GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT.- SZABÓ ISTVÁNNÉ
Az intézménybe maximálisan felvehető gyermeklétszám az alapító okirat alapján: 90 fő
Gyermek létszámok
MÁK
Szorgalmi év
KIR statisztika
Leadott támogatási
Napló alapján
szeptember
október 01.
igény alapján
február 01.
15
2006/2007
90 fő
90 fő
90 fő
94 fő
90 fő
4 fő után nem igényelt az intézmény állami normatívát és önkormányzati támogatást sem (márciustól jártak a
gyermekek az óvodába)
2007/2008
90 fő
90 fő
90 fő
91 fő
90 fő
1 fő után nem igényelt az intézmény állami normatívát és önkormányzati támogatást sem, mert decemberben
beiratkozott és januárban már ki is iratkozott
2008/2009
90 fő
90 fő
90 fő
93 fő
90 fő
3 fő után nem igényelt az intézmény állami normatívát és önkormányzati támogatást sem, mert október után
iratkoztak be és ki is iratkozott 2 fő a szorgalmi év befejezése előtt
2009/2010
90 fő
90 fő
90 fő
95 fő
90 fő
5 fő után nem igényelt az intézmény állami normatívát és önkormányzati támogatást sem, mert
1 fő csak beiratkozott, de nem járt,
2 fő 30 óránál kevesebb időt töltött az óvodában,
2 fő március 3.-tól kiiratkozott.
Összegzés: Az óvoda nyilvántartása összhangban áll az igényelt támogatásokkal.
SZMOLA NONPROFIT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ KFT. – SZMOLA MAGDOLNA
Az intézménybe maximálisan felvehető gyermeklétszám az alapító okirat alapján:
Fő úti telephelyre- 50 fő
Szabadság úti telephelyre - 30 fő
Gyermek létszámok
KIR statisztika
Leadott támogatási
MÁK
Napló alapján
október 01.
igény alapján
Szorgalmi év szeptember
február 01.
15
Szabadság
Szabadság
Fő út Szabadság út Fő út
Fő út
út
út
Fő Szabadság Fő Szabadság
út út
út út
2006/2007
22 fő 30 fő
27 30 fő
56 fő
36 fő 31 fő
26-31 30 fő
fő
fő
Fő út: 10 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
3 fő kiiratkozott februárban.
A MÁK normatíva létszám igénylésétől eltért az alábbiak szerint:
2006.09.- 2007.01.-ig 26 fővel
2007.02.-02007.08.-ig 27 fővel
2 fő mindkét telephely naplójában szerepel (1 fő - 2007.01.- egy alkalommal, 1 fő- 2007.01-08.-ig -nyolc alkalommal
– 1*8.134 Ft +1*8.134+7*8.471Ft= 75.557 Ft)
Összesen:75.557 Ft+ 20.258 Ft (késedelmi kamat)= 95.815 Ft
Szabadság út: 1 fő kiiratkozott és 1 fő beiratkozott,
2007/2008
30 fő 30 fő
34 30 fő
60 fő
35 fő 30 fő
30-34 30 fő
fő
fő
Fő út: 5 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
1 fő átiratkozott a Szabadság úti telephelyre.
A MÁK normatíva létszám igénylésétől eltért az alábbiak szerint:
2007.09.- 2007.12.-ig 3 fővel
Szabadság út: a létszám és az igényelt támogatás nem változott az év során
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2008/2009

29 fő 30 fő

29 30 fő
59 fő
34 fő 35 fő
32 fő 30 fő
fő
Fő út: 3 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
2 fő átiratkozott a Szabadság úti telephelyre.
A MÁK normatíva létszám igénylésétől eltért az alábbiak szerint:
2009.02.-2009.08.-ig 17. Fővel
Szabadság út: 5 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az
intézmény,
3 fő átiratkozott a Fő úti telephelyre,
2 fővel átlépte az engedélyezett létszámot (2009.05.-2009.09.-ig ) és így igényelt támogatást.
(2 fő *9.120Ft *5hó= 91.200 Ft többlettámogatás igénylése)
2 fő (2008.10-2009.08.) tizenkét alkalommal szerepel mind két naplóban (2*12* 9.120Ft =218.880 Ft)
2 fő (2008.09-12.) négy alkalommal szerepel mind két naplóban (2*4* 9.120Ft = 72.960 Ft)
Összesen:383.040 Ft +41.438 Ft (késedelmi kamat)= 424.478 Ft
2009/2010
33 30 fő
33 30 fő
63 fő
33 fő 30 fő
33 fő 30 fő
fő
fő
Fő út: 4 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
4 fő (2009.09-12.) átiratkozott a Szabadság úti telephelyre, de az önkormányzati támogatás igénylésénél mind két
névsorban szerepelnek a nevek (4 fő *4.hó *9.120 Ft =145.920Fttöbblettámogatás igénylése),
1 fő neve nem szerepel csak a naplóban, az igénylést alátámasztó névsorban nem.
Összesen: 145.920Ft+7.439 Ft (késedelmi kamat)=153.359 Ft
Szabadság út: 4 fő átiratkozott a Fő úti telephelyről, de az önkormányzati támogatás igénylésénél mind két
névsorban szerepelnek a nevek,
1 fő kétszer is szerepel egy névsoron belül (2009.10-2010.05 4hó *9.120 Ft+4hó 8.250 Ft= 69.480 Ft
többlettámogatás igénylése),
4 fő neve nem szerepel csak a naplóban, az igénylést alátámasztó névsorban nem.
Összesen: 69.480 Ft +2.292 FT( késedelmi kamat)= 71.772 Ft
Összesen: 745.424 Ft többlettámogatást igényelt az intézmény.
Összegzés: Az intézmény telephelyei között több alkalommal történt átiratkozás, és ezt követően nem történt meg a
napló beli kiíratás. A naplók névsorai, a támogatást alátámasztó névsorokkal nem összeegyeztethetők.
A MÁK - tól igényelt normatíva létszámtól való eltérést azzal magyarázta az intézményvezetője, hogy az igénylés
leadását követően iratkoztak be a gyermekek, illetve a 3. életévüket az igénylést követően töltötték be. A kimutatás
az ellenőrzés dokumentumaiban megtekinthető az oktatási előadónál.
SZIVÁRVÁNY GYERMEKKERT NONPROFIT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ KFT.- VARJÚ JUDIT
Az intézménybe maximálisan felvehető gyermeklétszám az alapító okirat alapján: 74 fő
Gyermek létszámok
MÁK
Szorgalmi év
KIR statisztika
Leadott támogatási
Napló alapján
szeptember
október 01.
igény alapján
február 01.
15
2006/2007
60 fő
64 fő
64 fő
78 fő
60-73 fő
14 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
4 fő kiiratkozott.
A MÁK normatíva létszám igénylésétől eltért az alábbiak szerint:
2006.09.-2007.01.-ig 91fővel
2007.02.-2007.08.-ig 37 fővel
2007/2008
60 fő
68 fő
60 fő
76 fő
60-74 fő
16 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
1 fő kiiratkozott és1 fő a magas hiányzási napok száma miatt nem szerepel a névsorban.
A MÁK normatíva létszám igénylésétől eltért az alábbiak szerint:
2007.09.-2008.01. –ig 12 fővel
2008.02.-2008. 08.-ig 21 fővel
2008/2009
56 fő
62 fő
57 fő
74 fő
60-71 fő
12 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
3 fő kiiratkozott.
A MÁK normatíva létszám igénylésétől eltért az alábbiak szerint:
2008.09.-2009.01.-ig 13 fővel
2009.02.-2009.08.-ig 27 fővel
2009/2010
63 fő
72 fő
64 fő
79 fő
64-74 fő
12 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
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5 fő beiratkozott, de nem járt egy napot sem az óvodába.
A MÁK normatíva létszám igénylésétől eltért az alábbiak szerint:
2009.08.-2010.01.-ig 17 fővel
2010.02.-2010.05.-ig 8 fővel
Összegzés: Az óvoda nyilvántartása összhangban áll az igényelt támogatásokkal. A MÁK - tól igényelt normatíva
létszámtól való eltérést azzal magyarázta az intézményvezetője, hogy az igénylés leadását követően iratkoztak be a
gyermekek, illetve a 3. életévüket az igénylést követően töltötték be. A kimutatás az ellenőrzés dokumentumaiban
megtekinthető az oktatási előadónál.
GYOMAENDRŐDI MARGARÉTA ÓVODAI OKTATÓ KFT.- KOVÁCS PÉTERNÉ
Az intézménybe maximálisan felvehető gyermeklétszám az alapító okirat alapján: 82 fő
Gyermek létszámok
MÁK
Szorgalmi év
KIR statisztika
Napló alapján
szeptember
október 01.
február 01.
15
2006/2007
82 fő
82 fő
82 fő
90 fő
8 fő később iratkozott be és önkormányzati támogatást nem igényelt az intézmény.
2007/2008
82 fő
82 fő
82 fő
91 fő
9 fő később iratkozott be és önkormányzati támogatást nem igényelt az intézmény.
2008/2009
82 fő
62 fő
82 fő
90 fő
8 fő később iratkozott be és önkormányzati támogatást nem igényelt az intézmény.
2009/2010
82 fő
82 fő
82 fő
88 fő
6 fő később iratkozott be és önkormányzati támogatást nem igényelt az intézmény.

Leadott támogatási
igény alapján
82 fő
82 fő
82 fő
82 fő

Összegzés: Az óvoda nyilvántartása összhangban áll az igényelt támogatásokkal. A maximális létszámot
meghaladó gyermekek létszáma változó, mert a három-négy éves gyermekek többsége csak beiratkozott, de nem
jár rendszeresen az óvodába, Ők még nem iskola előkészítésre kötelezettek.
TULIPÁNOS ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT.- GIRICZ ILONA
Az intézménybe maximálisan felvehető gyermeklétszám az alapító okirat alapján: 40 fő
Gyermek létszámok
MÁK
Szorgalmi év
KIR statisztika
Leadott támogatási
Napló alapján
szeptember
október 01.
igény alapján
február 01.
15
2006/2007
37 fő
40 fő
37 fő
42 fő
37-40 fő
3 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
2 fő később iratkozott be és a maximális létszám felett szerepel ezért önkormányzati támogatást nem igényelt az
intézmény.
2007/2008
38 fő
40 fő
38 fő
42 fő
38-40 fő
2 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
3 fő később iratkozott be és a maximális létszám felett szerepel ezért önkormányzati támogatást nem igényelt az
intézmény.
2008/2009
28 fő
26 fő
28 fő
29 fő
28-26 fő
2 fő kiiratkozott,
2 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény.
2009/2010
21 fő
21 fő
21 fő
24 fő
21 fő
3 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény,
3 fő kiiratkozott.
Összegzés: Az óvoda nyilvántartása összhangban áll az igényelt támogatásokkal. A maximális létszámot
meghaladó gyermekek létszáma változó, mert a három-négy éves gyermekek többsége csak beiratkozott, de nem
jár rendszeresen az óvodába, Ők még nem iskola előkészítésre kötelezettek.
CSEMETEKERT ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. - BÁRDI ZOLTÁNNÉ
Az intézménybe maximálisan felvehető gyermeklétszám az alapító okirat alapján: 83 fő
Gyermek létszámok
MÁK

KIR
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Szorgalmi év

statisztika
Leadott
támogatási
Napló alapján
október
igény alapján
01.
2006/2007
73 fő
73 fő
73 fő
79 fő
72+2fél -77+2 fél fő
A) Fél önkormányzati támogatási igénylésre nincs B) (2006.09.,10.,11,2007.02,) 2 fél és 4 alkalommal
lehetőség, a szerződés alapján. 6 fő később iratkozott (2007.03., 05.,06., 07.) 4 fél normatíva lett igényelve
be és az önkormányzati támogatást a beiratkozás után 2*2fél*3.035Ft+2*2fél*3.614Ft+4*4fél*3.750Ft=
68.596
igényelte az intézmény, 1 fő kiiratkozott.
Ft+23.903 Ft(késedelmi kamat)=92.499 Ft amire nincs
A MÁK normatíva létszám igénylésétől eltért az alábbiak lehetőség, a szerződés alapján.
szerint:
A fél normatívák felszorzása alapján az alábbi eltérés 6 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást
mutatható ki:
a beiratkozás után igényelte az intézmény,
2007.06. hó(75+4fél fő)
1 fő kiiratkozott.
2007.07. hó(77+2fél fő)
2007.08. hó(75+2fél fő)
2007/2008
75 fő
75 fő
75 fő
76 fő
75 fő
2 fő később iratkozott be és nem járt óvodába az önkormányzati támogatást nem igényelt az intézmény.
szeptember
15

február 01.

2008/2009
83 fő
83 fő
83 fő
86 fő
78-83+3 fél fő
A MÁK jelentésben a maximális létszám (83 fő) lett Januártól szeptemberig négy alkalommal 5 fél, három
jelentve, viszont okt.-nov.-dec. hónapokban 78-78-80 alkalommal 3 fél és egy alkalommal 8 fél önkormányzati
főre lett önkormányzati támogatás igényelve,
támogatás lett igényelve (4*5fél*3.900 FT+3*3fél*3.900
A fél normatívák felszorzása alapján az alábbi eltérés FT+8fél*3.900
Ft=144.300
Ft+13.473
(késedelmi
mutatható ki:
kamat)Ft= 157.773 Ft, amire nincs lehetőség, a szerződés
2008. 10. – 5*7.800=39.000 Ft
alapján.
2008. 11. – 5*7.800=39.000 Ft
2008. 12. – 3*7.800=23.400 Ft
Összesen: 101.400 Ft+14.653Ft(késedelmi kamat)=
116.053 Ft-ra nem nyújtotta be a támogatási igényt.
2009.01. – 80,5-re ig. - 2,5*7.800=19.500 Ft
2009.02. – 81,5-re ig. - 1,5*7.800=11.700 Ft
2009.05. – 81,5-re ig. - 1,5*7.800=11.700 Ft
2009.06. – 81,5-re ig. - 1,5*7.800=11.700 Ft
2009.07. – 81,5-re ig. - 1,5*7.800=11.700 Ft
2009.08. – 79-re ig. - 4*7.800=31.200 Ft
Összesen:97.500 Ft+9.168 (késedelmi kamat)Ft=
106.668 Ft-ra nem nyújtotta be támogatási igényét.
A MÁK normatíva létszám igénylésétől (83 fő) és az
alapító okiratban megjelölt maximális tanulólétszámtól
(83 fő) eltért:
2009.03. – 84,5-re ig. - 1,5*7.800=11.700 Ft
2009.04. – 84,5-re ig. - 1,5*7.800==11.700 Ft
Összesen:
23.400Ft+2.516.(késedelmi kamat)Ft=
25.916 Ft-tal igényelt többet az óvoda.
Összesen:196.805 Ft-ra nem nyújtotta be támogatási
igényét.
2009/2010
81 fő
80 fő
80 fő
83 fő
70+8 fél-76+3fél fő
3 fő később iratkozott be és az önkormányzati 3 fő később iratkozott be és az önkormányzati támogatást
támogatást a beiratkozás után igényelte az intézmény, a beiratkozás után igényelte az intézmény,
3 fő kiiratkozott,
3 fő kiiratkozott,
A MÁK alapján októbertől-januárig 81 főre jogosult állami októbertől májusig hét alkalommal 3 fél önkormányzati
norm.-ra, 2010. februártól 80 főre jogosult állami norm.- támogatás lett igényelve (2*3fél*3.900 Ft+4*3fél*3.510=
ra.
65.520 Ft+ 2.000 (késedelmi kamat)Ft= 67.520 Ft, amire
2009.10. – 74-re ig. - 7*7.800=54.600 Ft
nincs lehetőség, a szerződés alapján.
2009.11. – 76,5-re ig. - 4,5*7.800=35.100 Ft
2009.12. – 76,5-re ig. - 4,5*7.800=35.100 Ft
2010.01. – 76,5-re ig. - 4,5*7.800=35.100 Ft
2010.02. –76,5-re ig. - 3,5*7.020=24.570 FT
2010.03. –77,5-re ig. - 2,5*7.020=17.550 Ft
2010.04. –77,5-re ig. - 2,5*7.020=17.550 Ft
2010.05. –77,5-re ig. - 2,5*7.020=17.550 Ft
Összesen:.237.120 Ft+8.886(késedelmi kamat)Ft=
246.006 -ra nem nyújtotta be támogatási igényt.
ÖSSZESEN AZ INTÉZMÉNY:
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ÖSSZESEN AZ INTÉZMÉNY:
442.811FT-RA
NEM NYÚJTOTTA BE A TÁMOGATÁSI IGÉNYÉT.

317.792FT
TÖBBLETTÁMOGATÁST IGÉNYELT.

Összegzés: Az óvoda nyilvántartása nem áll összhangban az igényelt támogatásokkal.
A 2006/2007 –es évben a MÁK - tól igényelt normatíva létszámtól való eltérést azzal magyarázta az
intézményvezetője, hogy az igénylés leadását követően iratkoztak be a gyermekek, illetve a 3. életévüket az
igénylést követően töltötték be.
A 2008/2009-es tanévtől kevesebb önkormányzati támogatás lett igényelve, mint amennyi a MÁK –hoz lett jelentve.
2010. augusztus 3.-án az utóellenőrzés során a fél normatíva igénylésével kapcsolatosan megállapítást nyert, hogy
az igénylésnél nem vették figyelembe, hogy a 2004. július 30. napján aláírásra kerülő Közhasznú Tevékenység
Ellátására kötött Szerződés nem ad lehetőséget fél normatíva igénylésére.
Továbbá arra sem kaptuk meg a dokumentumokkal alátámasztott választ vagy szóbeli magyarázatot, hogy miért
igényelt kevesebb önkormányzati támogatást az intézmény, mint amennyi főre a normatíva jogosultsága szólt.
Az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy az óvodák között a gyermekek évközben ki- és átiratkozása nem
minden eset volt megfelelően dokumentálva.
Az ellenőrzés során megállapítható, hogy az
az óvodák gyermek-nyilvántartási rendszere nem megfelelő – minden nevelési intézményben használni
kellene a gyermekek beiratkozását és a felvételét igazoló nyomtatványt „Határozat felvételről – beiratkozásról”
(1.számú melléklet),
az óvodáknak használnia és vezetnie kellene az „Értesítés óvodaváltoztatástól” című nyomtatványt (2. számú
melléklet), valamint célszerű lenne a Közhasznú Tevékenység Ellátásra kötött szerződések felülvizsgálata,
áttekintése.
az önkormányzati támogatást alátámasztó névsoroknak tartalmaznia kellene a gyermek neve, lakcíme,
születési ideje mellett, az intézménybe való beiratkozás időpontját.
célszerű lenne kiegészíteni Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének Működési
Minőségirányítási Programjának 5. számú mellékletét. A „I. Óvoda működési feltételei” pontban az intézmény éves
beszámolója tartalmazza az önkormányzati támogatás mértékének összegzését, megalapozottságát,
a MÁK igénylési létszámtól való eltérés elfogadható az intézményvezetők nyilatkozatai alapján, melyek az
ellenőrzés dokumentumaiknál megtekinthetők.
Az óvodák közül két intézmény szegte meg a Közhasznú tevékenység ellátására megkötött szerződés 9. pontjában
leírtakat. Ez szerződésszegésnek számít és a megbízó azonnali hatállyal jogosult a szerződés felbontására. A
szerződésszegés a két óvodában, feltételezhetően a pontatlan – felületes gyermeknyilvántartás, gyermekmozgás
következtében alakult ki, mely az ellenőrzött időszakot tekintve több százezer forint többlettámogatással terhelte
meg a megbízót.
A nem jogos támogatások folyósítása mellett, a megbízó folyamatosan biztosította az óvodák felújítási költségeinek
meghatározott részét, segítette a közmunka-programmal az óvodák működését.
Az ellenőrzési tapasztalatok alapján javaslom a nevelési intézmények éves beszámolási kötelezettségének
kibővítését az előterjesztésben megfogalmazottak alapján, az önkormányzati támogatást alátámasztó
gyermeknévsorok kiegészítését az előzőekben megfogalmazottak alapján. Továbbá a két intézménynél kimutatott
jogtalan többlettámogatás visszafizetését, a „SZERZŐDÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA” című
szerződés 10. pontja alapján, mely szerint: „Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a
Kszt. szabályai az irányadóak.”
A Ptk. Rendelkezései alapjána két említett intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kárt okozott,
melynek megtérítésére köteles.
A mennyiben a CSEMETEKERT ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. fenntartásában lévő Csemetekert Óvoda
intézményvezetője megalapozott-elfogadható magyarázattal indokolni tudja, hogy miért igényelt kevesebb
önkormányzati támogatást az intézmény, mint amennyi főre a normatíva jogosultsága szólt, abban az esetben az
önkormányzat megtéríti számára azt az összeget - A) első oszlop -, melyre nem nyújtotta be önkormányzati
támogatási igényét az ellenőrzött időszakban.
Az ellenőrzés során készült jegyzőkönyvek, kimutatások az oktatási előadónál megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatok
alapján dönteni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi,
Oktatási,
Kisebbségi és

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság állásfoglalását figyelembe véve.
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Esélyegyenlőségi
Bizottság
Pénzügyi és
Gazdasági
Bizottság

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy fogadja el a döntési javaslat I. II. III. pontját, valamint a 2. döntési javaslatnál a
két alternatívából azt javasolja elfogadásra, amelyet a Képviselő-testülethez írásos formában
benyújtott indoklás alátámaszt vagy sem. Valamint az A) alternatíva esetében a késedelmi
kamat összegét törlésre javasolja a bizottság, mert nem az Önkormányzat hibájából történt a
kevesebb önkormányzati támogatás utalása, hanem az intézmény nem élt az igénylés teljes
összegével. A Bizottság javasolja az A) alternatívát az alábbiak szerint megfogalmazni:
A)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a CSEMETEKERT ÓVODAI
OKTATÓ NONPROFIT KFT. által fenntartott Csemetekert Óvoda intézményvezetőjének
megalapozott magyarázatát, mely szerint azért igényelt kevesebb önkormányzati támogatást az
intézmény, mint amennyi főre a normatíva jogosultsága szólt az ellenőrzött időszakban,
mert:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármester
urat, hogy a jogosult önkormányzati támogatás (410.104 Ft azaz Négyszáztízezer-egyszáznégy
forint) utalásával kapcsolatos feladatoknak tegyen eleget, a döntési javaslat elfogadásától számított
30 napon belül.

1. döntési javaslat
"A Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák önkormányzati támogatás-igénylésének áttekintéseellenőrzése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közhasznú társaságok fenntartásában működő
óvodák önkormányzati támogatás igénylésének áttekintése-ellenőrzése során megállapított hiányosságok alapján az
alábbiak szerint módosítja a „SZERZŐDÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA” című szerződés 9.
pontját az alábbiak szerint:
Törlésre kerül a következő mondat „A számlákhoz minden esetben mellékelni kell a szolgáltatást igénybevevők
névsorát, melyen fel kell tüntetni az igénybevevők születési időpontját, valamint a pontos lakcímét.”és helyébe a
következő mondatrész kerül:
„ A megbízott vállalj, hogy a „Határozat felvételről – beiratkozásról” és az „Értesítés óvodaváltoztatástól”
szóló dokumentumokat használja és vezeti, melyek alátámasztják az önkormányzati támogatás igényléséhez
- számlákhoz csatolt gyermeknévsorokat.
A számlákhoz minden esetben mellékelni kell a szolgáltatást igénybevevők névsorát, melyen fel kell tüntetni
az igénybevevők adatait: a gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, beiratkozás
időpontja.”
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiegészíti a Gyomaendrőd Város Közoktatási
Intézményrendszerének Működési Minőségirányítási Programját, az alábbiak szerint:
Az 5. számú melléklet - Óvodák intézményi beszámolójának kötelező tartalmi elemei
I.
Óvoda működési feltételei
- statisztikai adatok pontját kiegészíti az alábbi szövegrésszel: „önkormányzati támogatás mértékének
összegzése, megalapozottsága”
III.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy a SZMOLA NONPROFIT
KIEMELTEN KÖZHASZNÚ KFT., az általa fenntartott Napsugár Óvodák alapszolgáltatás ellátásához, több
önkormányzati támogatást igényelt, mint a Közhasznú Tevékenység Ellátására kötött Szerződés 9. pontja
lehetőséget ad. Ez az összeg a az ellenőrzött időszak - 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009., 2009/2010. nevelési
évek esetében 745.424 Ft, azaz Hétszáznegyvenötezer-négyszázhuszonnégy forint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi a SZMOLA NONPROFIT KIEMELTEN
KÖZHASZNÚ KFT. –t (képviseli: Szmola Magdolna), hogy az általa fenntartott Napsugár Óvodák alapszolgáltatás
ellátására igényelt többlettámogatást fizesse vissza a Ptk. és a Kszt. szabályai alapján.
A visszafizetés határideje a döntési javaslat elfogadásától számított 30 nap.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"A Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák önkormányzati támogatás-igénylésének áttekintéseellenőrzése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a CSEMETEKERT ÓVODAI
OKTATÓ NONPROFIT KFT. által fenntartott Csemetekert Óvoda intézményvezetőjének megalapozott
magyarázatát, mely szerint azért igényelt kevesebb önkormányzati támogatást az intézmény, mint amennyi
főre a normatíva jogosultsága szólt az ellenőrzött időszakban,
mert:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármester urat, hogy a
jogosult önkormányzati támogatás (442.811 Ft azaz Négyszáznegyvenkettőezer-nyolcszáztizenegy forint)
utalásával kapcsolatos feladatoknak tegyen eleget, a döntési javaslat elfogadásától számított 30 napon
belül.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
CSEMETEKERT ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT., az általa fenntartott Csemetekert Óvoda
alapszolgáltatás ellátásához, több önkormányzati támogatást igényelt, mint a Közhasznú Tevékenység
Ellátására kötött Szerződés 9. pontja lehetőséget ad. Ez az összeg a az ellenőrzött időszak - 2006/2007.,
2007/2008., 2008/2009., 2009/2010. nevelési évek esetében 317.792FT Ft, azaz Háromszáztizenhétezerhétszázkilencvenkettő forint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi a CSEMETEKERT ÓVODAI OKTATÓ
NONPROFIT KFT. –t (képviseli: Bárdi Zoltánné), hogy az általa fenntartott Csemetekert Óvoda
alapszolgáltatás ellátására igényelt többlettámogatást fizesse vissza a Ptk. és a Kszt. szabályai alapján.
A visszafizetés határideje a döntési javaslat elfogadásától számított 30 nap.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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9. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a nevelési intézmények gyermekszállításával kapcsolatban
Tóthné Rojik Edit
Ágostonné Farkas Mária önkormányzati intézmény vezető, Bárdi Zoltánné, Giricz Ilona,
Kovács Péterné, Nagyné Simon Mária, Szabó istvánné, Szmola Magdolna, Varjú Judit
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. februári ülésén tárgyalta a nevelési
intézmények szolgáltatását, a gyermekszállítással kapcsolatban, s megállapította, hogy az intézmények különféle
módon látják el a gyermekek szállítását az intézménybe, illetve egyéb foglalkozásokra. A megállapított tényekés a
gyermek szállítás felelősségének alapján, szükségessé vált a megfelelő hatóság felkeresése a témával
kapcsolatban. Megkeresésünkre a Békés Megyei Közlekedési Felügyelet az alábbi tájékoztatást adta:
„A gyermek - és személyszállítás végzésére a következő három lehetőség áll fenn:
I.
Díjfizetés ellenében az intézmény által nyújtott szolgáltatás
II.
Díjfizetést nem igénylő intézmény által nyújtott szolgáltatás, sajátszámlás utasszállító igazolvánnyal
III.
Gyermek- és személyszállítást végző vállalkozás megbízása e feladat ellátására.
A megjelölt lehetőségek jogszabályi hátterét a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet tartalmazza.
A gyermek- és személyszállítás felelősség kérdésében a KRESZ szabályai a meghatározóak.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2010. (II.25.) számú határozata alapján felhívta a
figyelmét a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáknak, hogy a gyermek-, és személyszállítással
kapcsolatos szolgáltatás, megbízás feltételeinek tegyenek eleget és erről tájékoztassák Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét, legkésőbb a 2010/2011-es tanév megkezdéséig.
A nevelési intézmények az alábbi nyilatkozatokat tették, melyek a Titkárságon az oktatási előadónál megtekinthető:
Intézmény
A szállítás módja a 2010/2011-es tanévtől
Vásártéri Óvoda - Varjú a Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt.-vel megkötött megállapodás alapján történik a
Judit
gyermekszállítás az intézménybe illetve más kiegészítő foglalkozásra
Csemetekert Óvoda - A Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt. tanyagondnoki szolgálata végzi a gyermekek
Bárdi Zoltánné
szállítását az intézménybe és az úszásoktatásra
Tanyagondnoki Szolgálat végzi 1 gyermek szállítását Öregszőlőből az intézménybe. Az
Selyem úti Óvoda - Szabó
úszásoktatásra a Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt.-vel megkötött megállapodás
Istvánné
alapján történik a gyermekszállítás.
a Térségi Szociális Gondozási Központtal megkötött megállapodás alapján történik a
Tulipános Óvoda - Giricz
gyermekszállítás az intézménybe illetve más kiegészítő foglalkozásra
Ilona
(126/2010. (III.25.) Gye. Kt. határozat alapján)
Napsugár Óvodák a Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt.-vel megkötött megállapodás alapján történik a
Szmola Magdolna
gyermekszállítás az intézménybe illetve más kiegészítő foglalkozásra
Az intézmény gyermekszállítást nem végez.
Margaréta
Óvoda
Kovács Péterné
Kis
Bálint
Általános
Az intézmény nem rendelkezik gépjárművel és gyermekszállítást nem végez.
Iskola
és
Óvoda
Ágostonné Farkas Mária
Csoda-Vár
Gyermekcentrum
Az alapítvány rendelkezik gépjárművel és azzal látja el a gyermekszállítást.
Közhasznú Alapítvány Nagyné Simon Mária
Kérem a Tisztelt képviselő-testülete, hogy a tájékoztatót szíveskedjék megismerni és a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,

A bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadást azzal a a kiegészítéssel,
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Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

hogy a Csoda-Vár alapítvány kérjen írásos állásfoglalást, mely szerint nem
szükséges a Közlekedési felügyelet engedélye az üzletszerű gyermekszállítás
végzéséhez, s ezt azt nyújtja be a tájékoztatóhoz csatoltan.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a nevelési intézmények gyermekszállításával kapcsolatban "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nevelési intézmények gyermek-, és
személyszállítással kapcsolatos szolgáltatásról tett nyilatkozatokat az alábbiak szerint:
Intézmény
A szállítás módja a 2010/2011-es tanévtől
Vásártéri Óvoda - Varjú a Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt.-vel megkötött megállapodás alapján történik a
Judit
gyermekszállítás az intézménybe illetve más kiegészítő foglalkozásra
Csemetekert Óvoda - A Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt. tanyagondnoki szolgálata végzi a gyermekek
Bárdi Zoltánné
szállítását az intézménybe és az úszásoktatásra
Tanyagondnoki Szolgálat végzi 1 gyermek szállítását Öregszőlőből az intézménybe. Az
Selyem úti Óvoda - Szabó
úszásoktatásra a Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt.-vel megkötött megállapodás
Istvánné
alapján történik a gyermekszállítás.
aTérségi Szociális Gondozási Központtal megkötött megállapodás alapján történik a
Tulipános Óvoda - Giricz
gyermekszállítás az intézménybe illetve más kiegészítő foglalkozásra (126/2010.
Ilona
(III.25.) Gye. Kt. határozat alapján)
Napsugár Óvodák a Hétszívirág – Tüskevár Nonprofit Bt.-vel megkötött megállapodás alapján történik a
Szmola Magdolna
gyermekszállítás az intézménybe illetve más kiegészítő foglalkozásra
Margaréta
Óvoda
- Az intézmény gyermekszállítást nem végez.
Kovács Péterné
Kis
Bálint
Általános
Az intézmény nem rendelkezik gépjárművel és gyermekszállítást nem végez.
Iskola
és
Óvoda
Ágostonné Farkas Mária
Csoda-Vár
Gyermekcentrum
Az alapítvány rendelkezik gépjárművel és azzal látja el a gyermekszállítást.
Közhasznú Alapítvány Nagyné Simon Mária

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közoktatási intézmények beszámolói a 2009/2010-es tanévről
Tóthné Rojik Edit
Ágostonné Farkas Mária önkormányzati intézmény vezető, Hevesi-Nagy Anikó
igazgató
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2004. (III. 25.) KT. sz. határozatával elfogadott
önkormányzati minőségirányítási programjában, a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról
104. § (5) bekezdésében foglaltak alapján - “A közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal
kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.” - az intézményvezetőket
beszámoló adására kötelezi. Az intézményi beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai ellenőrzést. Az
intézményi beszámoló egyben önértékelés is, az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában
megfogalmazott célok, feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység
eredményességével.
Az intézmények beszámolói, melyeket a tantestületi értekezlet jegyzőkönyvei alapján a nevelőtestületek egyhangúan
elfogadtak, az előterjesztés mellékletét képezik. A tantestületi értekezlet jegyzőkönyvei a titkárságon megtekinthetők.
Az intézményi beszámolók az előterjesztés CD mellékletében olvashatók.
A Kner Imre Gimnázium intézményi beszámolóját a felvételi eredmények ismeretében Dr Kovács Béla
intézményvezető terjeszti a Képviselő-testület elé, a 2010. szeptemberi ülésen.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009/2010-es tanévről szóló
beszámolójának megismerésére és elfogadására a 2010. augusztus 26.-i intézményi társulás ülésén kerül sor.
Az intézményi beszámolók az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően készültek el.
Az intézményi beszámolók ÖMIP szerinti kötelező tartalmi elemei teljes körű áttekintést, beszámolási a
kötelezettséget ír elő, melyek a következők:
I. Gazdálkodás, tanügyigazgatás
II. Személyi és tárgyi feltételek
III Neveltségi helyzetkép:
IV. Oktatás, képzés
V. Szolgáltatás (a saját intézményében megvalósuló szolgáltatások alapján)
VI. Szervezet és vezetés:
VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
VIII. Az önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott
tanévben.
A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN a neveltségi, tudatossági vizsgálatok eredményeiről a
beszámoló 5.4.1. pontjában, a tudásszint- és képesség mérések eredményeiről a beszámoló 5.4.4. pontjában van
lehetőség tájékozódni. Összegzésként megállapította az intézmény, hogy a tanulók megfelelő szinten teljesítették a
feladatokat.
- Az óvodai nevelési év beszámolója folyamatosan beépült az adott szempontsor rendszerbe. Az Óvoda a
2009/2010-es nevelési évben pályázati kiírás és feltétel rendszernek megfelelően elnyerte a „Zöld óvoda 2010”
címet.
- A mai világban nélkülözhetetlen idegen nyelvi képzés területén is kiemelkedő eredményeket értek el az intézmény
tanulói (39. o.).
- A sport és a tanulmányi versenyek eredményeiről több oldalon olvashatunk a beszámoló megfelelő pontjaiban.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 369/2008. (IX. 25.) határozata alapján támogatja a
gyermekek úszásoktatását, melynek eredményességéről az oktatási intézmény éves beszámolójában tájékoztatást
nyújtott a 43.oldalon.
- A továbbtanulási (5.5) adatokat tekintve megállapítható, hogy a végzős diákból 50 fő a városban lévő
középiskolákból választott, 20 fő pedig a vidéki középiskolák valamelyikébe jelentkezett.
- Mind az intézményeknek, mind az intézményeket fenntartó önkormányzatoknak törvényi kötelezettsége a
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2008/2009-es tanévtől kezdve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 40 § (11) bekezdése szerinti
önértékelés elvégzése, melynek egyik eleme az országos kompetenciamérések eredményeinek elemzése és az
eredmények javításához szükséges intézkedési tervek elkészítése. Az ÖMIP már kötelező tartalmi elemként
beépítette az intézményi beszámolókba a törvényi kötelezettségként megjelenő önértékelést, mely önértékelésnek
az intézmény eleget tett. A szakmai munka értékelését az intézményi beszámolóban folyamatosan nyomon
követhetjük.
Az intézmény vezetése az intézményi beszámolóban értékeli a kialakult helyzetet és a következő tanítási év
munkatervében már tervezi az eredmények javítását célzó intézkedéseket.
A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA a neveltségi, tudatossági vizsgálatok eredményeiről
a beszámoló 4.3., 5. pontjában, a tudásszint- és képesség mérések eredményeiről a minőségirányítási csoport
beszámolójának 53. oldalától az éves beszámoló 5.4. pontjától van lehetőség tájékozódni. Összegzésként
megállapította az intézmény, hogy a végzős tanulók teljesítették a továbbhaladáshoz szükséges megfelelő szintet.
Az elért eredmény az év végi tanulmányi átlagot tükrözik.
- Az idegen nyelvi képzés területén is kiemelkedő eredményekről és a sport és a tanulmányi versenyek
eredményeiről több oldalon olvashatunk a beszámoló 5.5 pontjában.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 369/2008. (IX. 25.) határozata alapján támogatja a
gyermekek úszásoktatását, melynek eredményességéről az oktatási intézmény éves beszámolójában a 6.3 pontban
tájékoztat.
- A továbbtanulási (5.3) adatokat tekintve megállapítható, hogy a végzős diákból 25 fő a városban lévő
középiskolákból választott, 26 fő pedig a vidéki középiskolák valamelyikébe jelentkezett.
- Mind az intézményeknek, mind az intézményeket fenntartó önkormányzatoknak törvényi kötelezettsége a
2008/2009-es tanévtől kezdve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 40 § (11) bekezdése szerinti
önértékelés elvégzése, melynek egyik eleme az országos kompetenciamérések eredményeinek elemzése és az
eredmények javításához szükséges intézkedési tervek elkészítése. Az ÖMIP már kötelező tartalmi elemként
beépítette az intézményi beszámolókba a törvényi kötelezettségként megjelenő önértékelést, mely önértékelésnek
az intézmény eleget tett.
A szakmai munka értékelését az intézmény a minőségirányítási csoport munkájáról szóló beszámolóban követhetjük
nyomon.
Az intézmény vezetése az intézményi beszámolóban értékeli a kialakult helyzetet és a következő tanítási év
munkatervében már tervezi az eredmények javítását célzó intézkedéseket.
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY intézményi beszámolójának kötelező elemei:
I. Gazdálkodás, tanügyigazgatás
II. Személyi és tárgyi feltételek
III. Oktatás, képzés
IV. Szolgáltatás (a saját intézményében megvalósuló szolgáltatások alapján)
V. Szervezet és vezetés:
VI. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
VII. Az önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott
tanévben
- A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény éves beszámolója tartalmazza az összevont két művészetoktatási
intézmény második, lezárt évének eredményeit, sikereit, kudarcait, tapasztalatait (III. 2. pontban). A táncművészeti
ágban tanuló diákok nagy százalékban tagjai az iskolán kívül működő Körösmenti Táncegyüttes Alapítványnak és a
Kner Tánc-Sport Egyesületnek, és az ott elért eredmények nem tekinthetők művészetoktatásban elért
eredményeknek. Ezt a helyzetet az intézmény kollektívájának alaposan át kell gondolnia, mert a 2011/2012-es
tanévig szóló minősítési eredmény után járó minősítési cím – Kiválóra Minősített Művészetoktatási Intézmény -,
valamint az állami normatíva összege is veszélybe kerülhet.
- A megbízott intézményvezető beszámolt az első alkalommal megszervezett és levezetett művészeti alapvizsgákról,
a beszámoló III. 3. pontjában. Az intézményben 2009/2010-es tanévben először került lebonyolításra az alapfokú
évfolyamokon tanulók művészeti alapvizsgája, amin összesen 29 tanuló tett sikeres alapvizsgát.
- A szakmai munka és a pedagógusok teljesítményértékelési feladatának az intézmény, a beszámoló IV. 2.
pontjában és az 1. számú melléklet alapján tett eleget.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt, a döntési javaslat
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy
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fogadja el az oktatási intézmények 2009/2010-es tanévről szóló beszámolóit.

Döntési javaslat
"Közoktatási intézmények beszámolói a 2009/2010-es tanévről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Ágostonné Farkas Mária a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjének beszámolóját, a 2009/2010-es tanévről.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hevesi-Nagy Anikó a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény megbízott intézményvezetőjének beszámolóját, a 2009/2010-es tanévről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

32

A Kis Bálint áltAlános isKolA és
ÓvodA

BESZÁMOLÓJA
a
2009/2010-es nevelési- és oktatási
év munkájáról

Gyomaendrőd
2010

TARTALOMJEGYZÉK
1. Gazdálkodás
1.1. Pályázatok
- benyújtott pályázatok
- elnyert pénzeszközök, azok felhasználása, fejlesztési területe
1.2. Dologi kiadások
1.3. Fejlesztési, felújítási munkálatok, azok összege
1.4. Minőségfejlesztésben végzett tevékenységek, azok tárgyi megjelenése
1.5. Ellenőrzések
1.6. Dokumentáció
2. Tanügyigazgatás
2.1. Gyermek- és tanulói létszámadatok
2.2. Tanügyi dokumentáció
3. Személyi és tárgyi feltételek
3.1. Személyi (alkalmazotti) feltételek
3.1.1. Nevelés-oktatás feladatellátása
3.1.2. Technikai személyi állomány
3.1.3. Továbbképzés
3.1.4. Innováció
3.2. Tárgyi feltételek
4. Neveltségi helyzetkép
4.1. Rendszeres óvodába, iskolába járás
4.2. Magatartás
4.3. Neveltségi tudatossági vizsgálatok
4.3.1. Szocialitás mérésének eredménye az óvodában és az 1. évfolyamon
4.3.2. A tanulók szociometriai helyzete az. 5. évfolyamon
4.3.3. A polgári értékek mérésének eredménye a 7. évfolyamon
4.3.4. A tanulók szociometriai helyzete a 8. évfolyamon
4.4. Gyermek- és ifjúságvédelem
4.4.1. Kiemelt óvodai mutatószámok
4.4.2. Kiemelt iskolai mutatószámok
5. Oktatás - képzés
5.1. Szorgalom
5.2. Tanulmányi teljesítmény
5.2.1. Kitűnők
5.2.2. Követelményrendszert alulteljesítők
5.3. Versenyeztetés - versenyeredmények
5.4. Tudásszint- és képességmérések
5.4.1. Mérések az óvodában és az 1-4. évfolyamokon
5.4.2. Mérések az 5-8. évfolyamokon
5.4.3. SZTE mérései
5.4.4. OH mérések
5.5. Beiskolázás - továbbtanulás
5.6. Nevelési értekezlet
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6. Szolgáltatás
6.1. Nevelési - oktatási ismeretközvetítés
6.2. Napközi – egésznapos ellátás
6.3. Csoportfoglalkozáson- tanórán kívüli foglalkozások
6.4. Testnevelés, sport
6.5. Speciális oktatás
6.5.1. Integrációs és képesség-kibontakoztató program működtetése (IPR)
6.5.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása (SNI)
6.5.3. Magántanulók
6.6. Szabadidős tevékenység
7. Szervezet és vezetés
7.1. Intézményi arculatformálás
7.2. Szervezetépítési tevékenység
7.3. Kommunikáció
7.4. Intézményi Minőségirányítási Program működtetése (IMIP)
7.5. Ellenőrzési tevékenység
7.6. Munkaközösségek
7.7. Munkacsoportok működése
8. Kapcsolatrendszer
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1. GAZDÁLKODÁS
1.1. Pályázatok
Intézményünkben az évek óta eredményesen működő Pályázatíró munkacsoport feladata a
pályázati kiírások figyelése, írása, megvalósítása, elszámolása és a belső monitoringja. Az
idei tanévtől a munkacsoportban dolgozók létszáma 4 főre növekedett.
OKTATÁSI ÉS KULTURÁIS MINISZTÉRIUM
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása
A pályázat tartalma: Az óvodai, általános iskolai feladatokat ellátásához szükséges eszközök
beszerzése az intézmény gyermek-, és tanulólétszámának függvényében.
A pályázat benyújtásának ideje: 2009. szeptember 2.
A pályázat készítői: Kondor Ildikó, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 2.000.000,- Ft
A pályázat eredménye: nyert
A pályázat összege: 1.835.000,- Ft

NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM - NEMZETKÖZI CIVIL KAPCSOLATOK ÉS
EURÓPAI INTEGRÁCIÓ KOLLÉGIUMA
Magyarországi civil szervezetek európai integrációs, nemzetközi és határon túli
magyar civil kapcsolatainak támogatásár
A pályázat tartalma: A pályázat segítségével a nagyenyedi testvériskola városunkba való
látogatását, itt-tartózkodását szeretnénk finanszírozni. A szakmai tapasztalatcserén, oktatási
rendszerünk megismerésén túl, szeretnénk lehetőséget nyújtani Gyomaendrőd és környékének
természeti szépségeinek és nevezetességeinek vendégeinkkel történő megismertetésére. A városunkba
érkező delegációt vendégül látó csapatot 16 tanulónk és 4 pedagógusunk alkotná.

A pályázat benyújtásának ideje: 2009. szeptember 15.
A pályázat készítője: Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 2.000.000,- Ft
A pályázat eredménye: nem nyert
WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY
Sporttevékenységek támogatása – Sportnap szervezése a város általános iskolái
között
A pályázat tartalma: A város három általános iskolája között megrendezésre kerülő
úszóverseny, ügyességi verseny szervezése, tanár-diák röplabda meccs megvalósítása.
A pályázat benyújtásának ideje: 2009. szeptember 21.
A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Csapóné Papp Zsuzsanna
A pályázat eredménye: nyert
A pályázat összege: 65.000,- Ft
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY
Útravaló ösztöndíjprogram – Út a középiskolába alprogram
A pályázat tartalma: A Közalapítvány által kiírt pályázat célja, hogy segítse a hátrányos
helyzetű gyerekeket abban, hogy tanulmányaikat egy érettségit adó középiskolában
folytathassák.
A pályázat benyújtásának ideje: 2009. szeptember 28.
A pályázat készítői: Cs. Nagy Lajos (7.a), Hunya Jolán (7.b), Szurovecz Zoltánné (7.c), Ökrös
Katalin (8.a), Palicskáné Szegedi Katalin (8.b), Dinya Lívia (8.c)
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A pályázaton igényelt összeg: 24 tanuló, és 6 mentorpedagógus ösztöndíja
A pályázat eredménye: nem nyert

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
Iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése
A pályázat tartalma: A pályázat célja az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének
fejlesztése, a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése, az iskolai tehetséggondozási
tevékenységek és programok (pl. tanulmányi versenyek) ösztönzése, elterjesztése, valamint a
közoktatási intézményekben személyre szóló tehetséggondozást végző pedagógusok és a
tehetséges fiatalok bekapcsolása az országos tehetségsegítő hálózatba.
A konstrukció kiemelt célja a tanulók eltérő szociális helyzetéből, az intézmények közötti
színvonaleltérésből
fakadó
esélykülönbségek
mérséklése,
a
tehetséggondozási
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A konstrukció keretében a
tehetséges és a lemaradó tanulókkal való integrált foglalkozás valósul meg a
tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszereivel, amely hozzájárul az oktatás minőségének
és hatékonyságának javításához.
A kiválasztott intézmények egy szakmai hálózat részévé válhatnak. Bemutathatják újító
megoldásaikat, és kapcsolatba kerülhetnek a projekt révén hasonlóan újító hazai és külföldi
intézményekkel.
A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 04.
A pályázat készítői: Ökrös Katalin, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 20.000.000,- Ft
A pályázat eredménye: nyert
A pályázat összege: 18 553 331,- Ft

MÉDIAUNIÓ ALAPÍTVÁNY ÉS A PFIZER GYÓGYSZER-KERESKEDELMI
KFT.
Összefűz az egészség díj elnyerése
A pályázat tartalma: A táplálkozással, dohányzással, mozgással kapcsolatos témakörökben
az intézményben már megvalósított programok, ezek által az egészségesebb életmód irányába
mutató pozitív példák bemutatása.
A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 20.
A pályázat készítői: Hornokné Lapatinszki Gizella, Dinya Lívia - Sportegyesület
A pályázat készítői: Hunya Imréné, Dinya Lívia – Százszorszép Óvoda
A pályázat készítői: Kónya Márta, Dinya Lívia - Diákönkrományzat
A pályázat készítői: Gálné Juhos Éva, Dinya Lívia- Iskola
A pályázaton igényelt összeg: (pályázatonként) 500.000,- Ft
A pályázatok eredménye: nem nyert

E.ON HUNGÁRIA ZRT.
Pályázat az alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő,
tömegsport jellegű, labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre
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A pályázat tartalma: A pályázat alapvető célja, az E-ON Hungária Zrt. Által meghirdetett
pályázat keretében, egy bruttó 200 000 Ft értékű, labdarúgáshoz szükséges sportszercsomag
beszerzése.
A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 30.
A pályázat készítői: Hornokné Lapatinszki Gizella, Csapóné Pap Zsuzsanna, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 200.000,- Ft
A pályázat eredménye: nem nyert

ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák támogatása
A pályázat tartalma: A Kis Bálint Napok keretében a „Gyere velünk, mozdulj velünk, többen
együtt jobbak leszünk!” – sportnap megrendezése.
A pályázat benyújtásának ideje: 2009. november 16.
A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 300.000,- Ft
A pályázat eredménye: nem nyert

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
Egészségre nevelő szemléletformáló életmódprogramok támogatása
A pályázat tartalma: Az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás
képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges
életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, a lakosság
életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a
megalapozott (egészség)tervekre épülő egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat
arányának emelése. A pályázat specifikus céljai:
- Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása;
- Minden életkorban cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása;
- A legjelentősebb egészség-kockázati tényezők befolyásolása célzott megelőzési-, és
egészségfejlesztési programokkal;
- A helyi közösségek szereplőinek együttműködésében megvalósuló egészségtudatos
döntések, tervezések számának a növelése;
- A közösségi aktivitások (különösen a színtereken), a partnerségi együttműködések, és
a helyi közösségek erősítése az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. január 08.
A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 10.000.000,- Ft
A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
Pedagógusképzések támogatása
A pályázat tartalma: A pályázat keretében támogatható olyan pedagógusok oklevéllel vagy
oklevél betétlappal záruló képzése a felsőoktatás rendszerében, akik a pedagógus munkakör
ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték meg, és pedagógus
munkakörben, vagy gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervezői munkakörben
állnak a pályázó intézmény alkalmazásában. Az elvégzendő képzések segítik az oktatás
minőségének javulását, támogatják a kompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes
implementációját, valamint hozzájárulnak a pedagógusok szakmai megújulásához.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. január 15.
A pályázat készítője: Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 12.000.000,- Ft
A pályázat eredménye: nem nyert
DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TANÁCS
Ifjúsági kezdeményezések támogatása - "A labda napja" rendezvény támogatása
A pályázat tartalma: A gyerekek aktív részvételével megvalósuló sportprogram szervezése,
melynek keretében a résztvevők számos labdás játékkal, sporttal ismerkedhetnek és ki is
próbálhatják azokat.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. január 18.
A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Csapóné Pap Zsuzsanna
A pályázaton igényelt összeg: 208.000,A pályázat eredménye: nyert
A pályázat összege: 145.600,OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSKEZELŐ IGAZGATÓSÁGA
Pályázat „Zöld Óvoda” cím elnyerésére
A pályázat tartalma: A pályázat célja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának
megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített
tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony
rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét.
A pályázat készítője: Hunya Imréné, Dinya Lívia
A pályázat eredménye: nyert
A pályázat díja: a „Zöld óvoda 2010” cím elnyerése
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – CIVIL ALAP
Nagyenyedi csereüdültetés
A pályázat tartalma: Idén nyáron a nagyenyedi diákok és pedagógusaik látnak vendégül
minket. A program során a szakmai tapasztalatcserén, oktatási rendszerük megismerésén túl
lehetőségünk nyílik Nagyenyed és környékének természeti szépségeit és nevezetességeit
megismerni.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. március 31.
A pályázat készítője: R. Nagy Tibor
A pályázat eredménye: nyert
A pályázat összege: 100.000,- Ft
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – SPORT ALAP
Eszközbeszerzés, versenyeztetés szervezése
A pályázat tartalma: Eszközbeszerzés, tanulóink mozgásfejlesztésének erősítése. Versenyekre
való felkészülés illetve versenyeken történő részvétel biztosítása. Hazai környezetben
versenyek rendezése.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. március 31.
A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Csapóné Pap Zsuzsanna
A pályázat eredménye: nyert
A pályázat összege: 500.000,- Ft
SZÜLŐFÖLD ALAP IRODA
„A barátság hete” – testvérvárosi együttműködés
A pályázat tartalma: Egy 7 napos nyári tábor szervezése a városunkba látogató nagyenyedi
testvériskola diákjai és az őket kísérő pedagógusok számára.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. április 16.
A pályázat készítője: Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 2.000.000,- Ft
A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
Egészségfejlesztési - drogprevenciós program a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvodában
A pályázat tartalma: Az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési program továbbfolytatása
a 2010/2011-es tanévben.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. május 05.
A pályázat készítője: Magyar Béláné – Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 3.500.000,- Ft
A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van.

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TANÁCS
„Szép vagy Alföld, legalább nekem szép…” – tematikus tábor szervezése a DélAlföldön
A pályázat tartalma: Tematikus tábor szervezése, melynek célja hogy a résztvevő gyermekek
megismerjék a tábor helyszínének - Gyula és környéke - egyedülálló természeti szépségét,
növény- és állatvilágát, kultúráját, történelmi múltunkban való szerepét.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. május 25.
A pályázat készítője: Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 397.125,- Ft
A pályázat eredménye: a pályázat elbírálása folyamatban
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
Informatikai fejlesztési feladatok támogatása
A pályázat tartalma: Az általános iskolai feladatokat ellátásához szükséges informatikai
eszközök beszerzése az intézmény gyermek-, és tanulólétszámának függvényében. Nyelvi
labor kialakítása.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. június 04.
A pályázat készítői: Kondor Ildikó, Péter Ferenc, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 1.000.000,- Ft
A pályázat eredménye: a pályázat elbírálása folyamatban

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉS AZ OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSKEZELŐ IGAZGATÓSÁGA
Teljesítmény motivációs pályázat
A pályázat tartalma: Pályázat benyújtása a teljesítmény motivációs pályázati alapból a
kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. június 10.
A pályázat készítői: Kondor Ildikó, Tóthné Rojik Edit, Dinya Lívia
A pályázat eredménye: a pályázat elbírálása folyamatban

1.2 Dologi kiadások alakulása
A 2009/2010-es tanév végén, 2010. május 31-ei adatok alapján megállapítható, hogy a dologi
kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő, annak ellenére, hogy a lenti számok
tükrében látszólagos túlfinanszírozás állapítható meg.
Megnevezés

∑

ebből
Gyomae. Csárdasz.
56 505
2 211
3 587
129
60 092
2 340
25 038
975

Előirányzat megoszlása
+ II.számú előir.mód
Módosított előirányzat
Időarányos előirányzat

58 716
3 716
62 432
26 013

Teljesítés megoszlása

27687

26 478

1 209

-1 674
44,3 %

- 1440

- 234

Időarányos előir-tól való
eltérés
%-os teljesítés

Adatok eFt-ban
A 2,6 %-os időarányos előirányzat-túllépést okozó tényezők a következők:
- a gázenergia fogyasztás számlázása nem a tényleges fogyasztás figyelembe vételével
történik, így a közeljövőben történő elszámolás várhatóan túlszámlázást mutat majd, mely
korrigálódik a fűtési szezon kezdetére,
- az ingyenesen étkezők számának növekedése következtében az élelmiszer beszerzés
kiadásai növekedtek (a tervezett étkezői létszámhoz viszonyítva 15%-kal nőtt az ingyenesen
étkezők tényleges létszáma, s mindehhez nem társult a térítési díjat fizetők számának
növekedése, sőt minimális csökkenés tapasztalható).
Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások egyéb tételei az időarányos
előirányzat alatt teljesültek.
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A 2009/2010-es tanévhez kötődő 2009. év végi beszámoló adatai is a dologi kiadások
módosított főelőirányzat alatti teljesítést tükrözte.
1.3 Fejlesztés, felújítási munkálatok és azok összege
A 2009-es gazdasági év folyamán a következő felújítási, felhalmozási kiadások történtek
részben a főelőirányzat, részben a dologi kiadások átcsoportosításával:
- felújítási kiadások:
- a Százszorszép óvodai tagintézmény utcafront nélküli külső vakolatának
helyreállítása hőszigeteléssel 2.700 eFt,
- a Százszorszép óvodai tagintézmény teljes körű gyermek mosdó felújításához
nyílászáró 113 eFt, valamint műanyag mosdóválaszfalak beépítése 398 eFt,
- folyamatban lévő beruházásként a Hősök úti épületegység tornateremi nyílászáróinak
cseréje labdahálóval 1.049eFt.
- felhalmozási kiadások:
- média kocsikba kihelyezve 2 db Acer projektor 259eFt összegben,
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából eszközbeszerzés 473eFt
(2db televízió, homokozó ponyva, nyomtató),
- Hősök úti épületegység elhasználódott PVC-jének állagmegóvása érdekében 1 db
egytárcsás
padlósúroló beszerzése 260eFt összegben,
- Napközi konyha elhasználódott hűtőszekrényének pótlása 239eFt összegben,
- Fő úti épületegységben a számítógépek védelme érdekében megvalósult egy
légkondicionáló gép beszerzése 160eFt,
- csárdaszállási telephelyen beszerzésre került 1 db torony csúszdával 212eFt
összegben, valamint egy 500eFt értékű kazán.
2010. évben megvalósult a pénzmaradvány terhére, a Hősök úti tornatermi épület
nyílászáróinak részleges cseréje, valamint a Hősök úti épületegység bekamerázása 246 eFt
összegben.
1.4. Minőségfejlesztésben végzett tevékenységek, azok tárgyi megjelenése
Az előző pontban részletezett felhalmozási kiadások, a minőségfejlesztése érdekében kerültek
beszerzésre.
1.5. Ellenőrzések
A 2009/2010-es nevelési- és oktatási évben több ellenőrzés volt intézményünkben:
- a normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású normatív támogatások 2009. évi
igénybe vételének dokumentáltságára, valódiságára, megalapozottságára irányult,
- valamint a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést végzett, mely a 2008. évben igénybe
vett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb
központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságára
irányult.
- az Oktatási Hivatal ellenőrizte az IPR elemeinek működtetését, dokumentációját,
- TB-ellenőrzések az előző nevelési-oktatási évben történt munkahelyi balesetekkel
kapcsolatban
- több alkalommal történt ÁNTSZ ellenőrzés iskolánk napközi konyháján, valamint minden
épületegységünkben, mely a működtetéssel kapcsolatos jelentős negatív megállapítást nem
tartalmazott.
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1.6. Dokumentáció
A 2009/2010-es tanév folyamán megtörtént:
- a 2009-es költségvetési év lezárása, elkészült a beszámoló, valamint az azt alátámasztó
könyvvizsgálói jelentés,
- a fenntartóval való költségvetés egyeztetést követően a 2010.év előirányzatosítása,
- az első negyedév végén megtörtént a Magyar Államkincstár felé történő információ
szolgáltatás a pénzforgalmi- és mérlegjelentés által.

2. TANÜGYIGAZGATÁS
2.1. Gyermek- és tanulói létszámadatok
A 2009/2010-es nevelési- és oktatási évben a létszámadatok a következőképpen alakultak:
- Összes létszám: 613 (+115) fő
o Óvodás létszám: 112 (+22) fő
 Kossuth úton: 98 (+19) fő
 Csárdaszálláson: 14 (+3) fő
o Tanulói létszám: 501 (+93) fő
- Tanulócsoportok (osztályok) száma: 22
- Tanulócsoportok (osztályok) átlaglétszáma: 27 tanuló/osztály
- Óvodai csoportok száma:
o Kossuth úton: 4 → átlaglétszám: 33,5 gyermek/csoport
o Csárdaszálláson: 1 → átlaglétszám: 17 gyermek/csoport
o Összesen: 5 → átlaglétszám: 30,2 gyermek/csoport
- Sajátos nevelési igényű – SNI gyermek- és tanuló (szakértői bizottság
szakvéleménye alapján): 38 tanuló + 1 óvodás → 6,36 (óvodában: 0,89 %;
iskolában: 7,58 %)
- Magántanuló (klinikai javaslatra szakértői bizottság szakvéleménye alapján): 1
tanuló → 0,19 %
- Magántanuló szülői kérés alapján 2 tanuló → 0,39 %
- Beilleszkedési-, tanulási-, magatartási- nehézséggel küzd (a nevelési tanácsadó
szakvéleménye alapján): 55 tanuló → 10,97 %
Tanulási problémával küzd összesen: 93 tanuló → 18,56 %,
- Integrációs Pedagógiai Rendszer programjában résztvevő gyermek- és tanuló: 63 fő
óvodában: 11 fő, iskolában: 52 fő → 10, 27 % (halmozottan hátrányos helyzetű –
HHH-s gyermek- és tanuló)
- Napközis ellátást igénylő tanuló: 256 (+60) fő → 63,07 %
- Napközis csoportok száma: 11 csoport
- Napközis csoportok átlaglétszáma: 28,72 tanuló/csoport
Az év közbeni gyermek- és tanulói mozgás nem volt jelentős.
2.2. Tanügyi dokumentáció
A tanügy-igazgatási feladatkör részét képezi a tanügyi dokumentáció, melynek vezetése
pontosan, naprakészen történik. A gyermek- és tanulói létszámadatok az igényelt
normatívákkal megegyeznek.
A csoportfoglalkozások, tanórák és egyéb foglalkozások dokumentáltsága; a gyermek- és
tanulóbalesetek, diákigazolványok, anyakönyvek, bizonyítványok, beírási naplók vezetése;
beiskolázások nyilvántartása a szabályozásnak megfelelően történt a nevelési- és oktatási év
során.
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A szöveges értékelés megkönnyítésére az OKM által kifejlesztett és ajánlott szoftvert
alkalmaztuk.
Az elektronikus tanulói nyilvántartás, a tanulói azonosító számok kezelése nem okozott
fennakadást.
A Taninform szoftver adatfeltöltése megtörtént.
A tanügyi dokumentációt nagymértékben megnöveli a tankönyv- és étkezési támogatási
jogosultság alátámasztásának dokumentációja, valamint a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmények érvényességének naprakész nyomon követése. A gyermekvédelmi támogatás
módosulása nem igazán kedvezően hat a kapcsolódó intézményi feladatellátásokra (étkezési
térítési díjak befizetése, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyilatkozata).

3. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK
3.1. Személyi (alkalmazotti) feltételek
A 2009/2010-es nevelési- és oktatási évben a feladatellátást 82 fő intézményi dolgozó
biztosította. Valamennyi engedélyezett álláshely be volt töltve.
A napi nevelő-oktató feladatellátás zavartalanul folyt.
3.1.1. Nevelés - oktatás feladatellátása
A nevelő-oktató tevékenységet 9 fő óvodapedagógus és 45 fő iskolai pedagógus látta el. Az
iskolai szakfeladaton az álláshelyeket 4 fő határozott idejű megbízással, valamint 41 dolgozó
határozatlan idejű kinevezéssel látta el. Óraadót 2 hónapig alkalmaztunk, az angol nyelvet
tanító kolléganő táppénzes állományba vétele miatt. Egy kolléganő gyermekgondozási
szabadságon van. A szakos ellátottság teljes körű iskolánkban.
A kéthavi tanítási időkeret alkalmazása mellett a túlóra-kifizetések száma jelentősen nem
növekedett. A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt keretében továbbképzésen részt vevő
pedagógusok helyettesítésére elkülönített pályázati pénz állt rendelkezésre.
Az óvodai szakfeladaton 1 fő szerződéses jogviszonyú munkatársat alkalmaztunk, mert
álláspályázat kiírására az idő rövidsége, a vezetőváltás miatt nem volt lehetőség.
Az irányítási, szervezési és ellenőrzési feladatokat az intézményvezető mellett két fő
intézményvezető-helyettes, valamint óvodai intézményegység-vezető és a munkaközösségvezetők látták el.
3.1.2. Technikai személyi állomány
A technikai feladatellátást 28 fő biztosította a következő megoszlásban:
- adminisztratív dolgozó: 6 fő (gazdasági vezető, élelmezésvezető, óvoda- és
iskolatitkár, munkaügyi ügyintéző-pénztáros, könyvelő, gazdasági ügyintéző),
- konyhai dolgozó: 6,5 fő,
- pedagógiai asszisztens: 1 fő,
- rendszergazda: 1 fő,
- dajka: 4 fő,
- takarítónő: 6,5 fő,
- fűtő-karbantartó: 3 fő.
A technikai állományban foglalkoztatott munkatársak táppénzes távolléte esetén
feladatátcsoportosítással tudtuk biztosítani a folyamatosságot. (hosszabb ideig volt táppénzen
1 fő takarítónő)
A tanév során 5 fő kirendelt munkavállalót foglalkoztattunk az intézményben.
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3.1.3. Továbbképzés
Az át- és továbbképzések szervezésénél, elsődleges szempont volt az új módszertani elemek,
ismeretek elsajátítása:
- a TÁMOP 3.1.4. projekt kapcsán:
- A tanulás módszertan tanítása
- A kompetencia-alapú oktató programcsomagok alkalmazása szövegértésszövegalkotás
- Hatékony tanuló-megismerési technikák
- Tanulói differenciálás heterogén csoportban
- SDT
- Együttnevelés elmélete és gyakorlata
- Vezetőképzés, pályázati projektek sikeres megvalósítása
- Kompetencia-alapú oktató programcsomag alkalmazása szociális, életviteli és
környezeti programcsomag
- A pedagógiai értékelés innovatív módszerei
- Projektpedagógia epochális oktatás
- Együttműködésen alapuló tanulás-tanítási technikák a nevelés-oktatás folyamatában
- Kompetencia alapú oktató programcsomag alkalmazása matematika programcsomag
- Az osztályzat nélküli értékelés bevezetése a szöveges pedagógiai értékelésbe
- Kompetencia alapú oktatási programocsomagok alkalmazása óvodai programcsomag
- Tevékenységközpontú pedagógiánk alkalmazására való felkészítés
- a nem szakrendszerű oktatáshoz kapcsolódó képzés
- az IPR-működtetését segítő 30 órás képzés
- a mozgáskotta módszert bemutató előadás
- az Inklúziós index használatát segítő műhelymunka
- az AUT-PONT Alapítvány által szervezett továbbképzés
- továbbképzés a Down-szindrómával küzdő gyerekek megsegítésére
- „Jó gyakorlat” átvétele Lengyeltótiban
A tanév során egy fő folytat tanulmányokat újabb diploma megszerzéséért .
3.1.4. Innováció
A szakmai, pedagógiai és intézményfejlesztési innováció igen sok területen megjelent e tanév
során is intézményünk életében.
Az előző években bevezetett kompetencia-alapú oktatás, valamint az Integrációs Pedagógiai
Rendszer alkalmazása, illetve a nem szakrendszerű oktatás ebben a tanévben is
kulcsfontosságú volt. A kompetencia-alapú oktatást kiterjesztettük az összes évfolyamra: a
matematika, szövegértés-szövegalkotás, valamint a szociális-, életviteli- és környezeti
kompetenciaterületeken. Az új tanítási-tanulási módszerek lehetővé teszik az életkori-, a
tanulási- és az eltérő szociokulturális háttér különbözőségeiből fakadó sajátosságok
figyelembe vételét.
A kulcskompetenciák megalapozása mellett lehetővé vált az info-kommunikációs
ismeretközvetítés is.
Hatodik éve veszünk részt a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja
által végzett longitudinális (követő jellegű fejlődés-vizsgálat) felméréseiben, valamint a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására kidolgozott (tudásalapú társadalom kihívásainak
megfelelő) programok kipróbálásában.
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3. 2. Tárgyi feltételek
Az épület-felújítási munkálatok egy részére költségvetési keret állt rendelkezésre - a
Százszorszép óvoda külső vakolatának helyreállítására, a többi telephelyen csupán tisztító- és
állagmegóvó karbantartási munkálatokra kerülhetett sor a nyár folyamán. Megvalósulhatott az
óvodai mosdók felújításának jelentős része és a Fő úti épületegység főépületének
vakolatjavítása.
Mindezek mellett nélkülözhetetlenek voltak az éves költségvetésen belüli átcsoportosítások,
ezek segítségével tudta az intézmény elvégezni az égetően fontos feladatokat.
Az óvoda épületében:
− az udvar felőli külső homlokzat hőszigetelésére,
− az udvar felőli ablaksor teljes cseréjére- a gyermekmosdó ablaka a 2009. évi
költségvetés terhére átcsoportosítással valósult meg,
− a gyermekmosdók teljes körű felújítása (új vízvezeték-rendszer, teljes körű burkolás
gyermekbarát színösszeállítással, mosdókagylók, WC-csészék, kicserélése,
rozsdamentes acél pissoir fölszerelése, a mosdó mennyezetén áthaladó kémény
felszámolása, műanyag paravánok elhelyezése) – mindezeket saját karbantartóink
végezték el.
− a tálalókonyha melletti balesetveszélyes lépcső felszámolása,
− a tálalókonyha és a mosdók tisztasági meszelése,
− az udvari játékok festése;
A Hősök úti iskolaépületben:
− az aula tisztasági meszelése,
− a bejárati ajtó átfestése,
− a lepergett festékű ablakok újramázolása,
− a mosdók tisztasági meszelése,
− a tornaterem tisztasági meszelése,
− az udvari játékok lefestése.
A Jókai úti épületegységben:
− tisztító festés a tantermekben, mosdókban,
− az udvar felőli ajtók és ablakok mázolása,
− a fa karzat javítása, festése;
A Fő úti iskolaegységben és a Napközi konyhán:
− tisztító meszelések a szükséges tantermekben, mosdókban, élelmiszer-raktárban,
mosogatókban és a főzőtérben,
− a fő épület vakolatjavítása, a szigetelés helyreállításával,
− a fő úti kerítés vakolatának helyreállítása, a kapu mázolása,
− a kerékpártároló melletti falrész javítása,
− a Petőfi úti kapubejárat melletti burkolat helyreállítása.
Eszközellátottság
Az óvodai feladatellátás eszközei részben biztosítottak. Nevelési év közben az iskolai
pályázatok keretéből átcsoportosított forrásból a nevelést-oktatást segítő eszközök és játékok
beszerzésére került sor. A csoportszobák bútorait, az öltöző szekrényeket szükséges lesz
fokozatosan kicserélni.
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A Hősök úti iskolaépület eszközellátottsága egyre szélesebb körű, fontos lenne, hogy minden
kolléga rendelkezzen az eszközök használatához szükséges kompetenciákkal. Helyben állnak
rendelkezésre: a fejlesztő szobák, az informatikai szaktantermek, a gyógytestnevelési
tornaszoba, a belső és külső közösségi tér, az udvari mini sportudvar és játszótér. Ezek
eszközellátottságát a tanév során pályázati forrásokból tovább bővítettük. A Hősök úti
épületegységben intézményvezető- helyettesi iroda került kialakításra.
Az 5-8. évfolyamok osztályainak elhelyezése továbbra is két épületegységben (Jókai és Fő út)
történt. A Jókai útra 3, a Fő útra 8 tanulócsoport került. Ezt részben a tantermek állapota,
részben az ügyeleti rendszer és a tantárgytömbösített oktatás megszervezése indokolta. Sajnos
mindkét épületegység udvari tantermeinek műszaki állaga nagyon leromlott, 60 %-uk
szükségtanterem. A vizes, dohos tantermek komoly veszélyt jelentenek a tanulók egészségére
is. (Tankönyv- és étkezési támogatásra jogosító, a tartós betegség jogcímet alátámasztó
adatok alapján.)
4. NEVELTSÉGI HELYZETKÉP
4.1. Rendszeres óvodába, iskolába járás
A tanulói mulasztások alakulása a 2009/2010-es nevelési- és oktatási évben:
Mulasztott napok száma
Igazolt Igazolatlan Összesen
1-4. évfolyam 2.597,55
14,75
2.612,30
5-8. évfolyam 3.019,15
34,41
3.053,56
Összesen
5.616,7
49,16
5.665,86

Átlag
10,75
11,92
11,92

A mulasztott napok átlaga minimális csökkenést mutat az előző tanévhez képest alsó és felső
tagozaton egyaránt. 23 tanuló (4,59%) nem mulasztott egyetlen napot sem.
Az igazolatlan hiányzásokat a jegyzővel és a gyermekorvosokkal történt megállapodás
ellenére sem sikerült jelentősen visszaszorítani. 21 tanuló mulasztott igazolatlanul 49 napot.
Alsó és felső tagozaton is elsősorban a szülő felelőssége állapítható meg.
Az igazolatlan távolmaradások megszüntetése érdekében 21 tanuló szülőjének 24 alkalommal
küldtünk felszólítást, illetve 4 tanuló esetében tettünk feljelentést.
Ezen intézkedéseket minden esetben megelőzték az osztályfőnöki megkeresések, a
családlátogatások. (Ilyen esetben az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős közösen
keresték fel a szülőket.) Több esetben a Térségi Humánsegítő Szolgálat közreműködését is
kérte az ifjúságvédelmi felelős.
4.2. Magatartás
Iskolai szinten a magatartási átlag: 3,95
- 1-4. évfolyamokon: 3,97,
- 5-8. évfolyamokon: 3,93.
Az osztályok magatartási átlagának szélsőértékei: 3,34, ill. 4,6 (mindkettő felső tagozatos
osztály).
Sajnos az igazolatlan hiányzások mellett növekszik a magatartási problémák aránya is.
A tanév során 1 tanuló ellen fegyelmi eljárás lefolytatására volt szükség, a probléma
megoldását segítette az ifjúságvédelmi felelős, az iskolarendőr, és a Térségi Humánsegítő
Szolgálat családgondozója.
A kedvezőtlen gazdasági, társadalmi folyamatok, az értékrendek módosulása, a család, mint
alapvető nevelési színtér szerepének lazulása tanulóink iskolai magatartását negatívan
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befolyásolják. Ennek megelőzésére, kompenzálására törekszünk, változatos szabadidős
foglalkozások biztosításával, iskolai rendezvények és programok szervezésével.
A tanév folyamán a Térségi Humánsegítő Szolgálat munkatársaival, az iskolarendőrrel szoros
kapcsolatot építettünk ki. Emellett magas felügyeleti óraszámot, a pedagógiai asszisztens
foglalkoztatását, valamint az épületegységenkénti nevelői felügyeleti rendszert biztosítjuk.
4.3. Neveltségi tudatossági vizsgálatok
A mérések az Intézményi Minőségirányítási Programban meghatározott indikátorrendszer
alapján történtek, az Éves munkatervben rögzítettek szerint.
4.3.1. Szocialistás mérésének eredménye az óvodában és az 1. évfolyamon
1.ábra Szocialitás mérése az óvodában
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Összegzés: Az óvodában a szocialitás tekintetében sok tanuló teljesített a két legalsó
készségszinten, a hátrányokat a májusi mérések idejére sikerült felére csökkenteni.
Szocialitás mérése az iskolában
A tanulók e képesség tekintetében jelentős különbséget mutatnak.
A 67 első osztályos tanulóból előkészítő szinten van 2 tanuló 3%, kezdő szinten van 10 tanuló
15%, haladó szinten van 14 tanuló 21%, befejező szinten van 30 tanuló 45%, optimum
szinten, pedig 11 tanuló ez 16%.
2. ábra Elemi vagy kezdő szinten teljesítők aránya %pontban
30
25
%-os értékek

20
15

28
23

10

18

17

20

11

5
0
2004_05

2005_06

2006_07

2007_08

2008_09

tanévek

4.3.2. A tanulók szociometriai helyzete az. 5. évfolyamon
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5. a osztály:
Megállapítható, hogy az osztályban – elsősorban a lányok körében – több pár illetve „triász”
is kialakult. Ezzel szemben a fiúk –két kivétellel– mindannyian egy kisebb közösséget
alkotnak az osztályon belül. Az egyik fiú már régen az osztály tagja, a másik pedig egy
párhuzamos osztályból érkezett
Mind a lányok, mind a fiúk között vannak népszerűbb gyerekek, ami néha bizonyos fokú
konkuráláshoz is vezet.
A válaszokból az is kiolvasható, hogy míg a bizalmi kérdések nagyszámú eloszlási aránya
természetes. A gyerekek azonban azt vették figyelembe, hogy kivel vannak baráti
kapcsolatban, nem, pedig azt, hogy ki pl. az igazságos, talpraesett vagy ki a leglelkesítőbb az
osztályban.
5. b osztály:
Az osztály homogén. A lányok egy csoportot alkotnak, központi személy egy olyan kislány,
aki példakép a többiek számára.
Egyetlen olyan kislány van, akit be kell jobban vonni a közösségbe, ő egy súlyos tragédia
miatt visszahúzódóbb.
A fiúk már 2-3 személy befolyása alatt állnak. Sajnos köztük már olyan vezéregyéniség van,
aki negatív irányba befolyásolja a közösség tagjait.
Feladatul tűzte ki az osztályfőnök a toleranciaszint emelését.
5.c osztály:
Az osztály szerkezetileg szétszórt. Két nagy csoport van: a lányok és a fiúk. A lányok csak
lányokat választottak, és két fiú is szinte csak lányokat.
Négy párban kölcsönösen sokszor választották egymást, négy pár esetében, pedig az egyik
gyerek sokszor, a másik nem.
A gyakorisági táblázat szerint mindenki kapott szavazatot, de túlságosan nagy a szórás.
Sokszor választottak 5 tanulót, nagyon kevés szavazatot kapott 4 tanuló. A legnépszerűbbek
közül ketten, a bizalomra és rokonszenvre vonatkozó kérdésekre alig kaptak szavaz
4.3.3. A polgári értékek mérésének eredménye a 7. évfolyamon
5
4,5
4
pontszám

3,5
3
2,5

4,79 4,9

4,96

5

4,8

4,9

4,6

2
1,5
1
0,5
0
2004_05 2005_06 2006_07 2007_08 2008_09 209-10
tanévek

Összegzés:
Az előző évekhez képest nem változtak az eredmények, az osztályokat hasonló
problémaérzékenységű tanulók alkotják. A kismértékű romlás a jelenlegi társadalmi
körülmények között negatív visszajelzés a tantestület munkája felé.
4.3.4. A tanulók szociometriai helyzete a 8. évfolyamon
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8.a osztály
A gyerekek – 3 tanuló kivételével – elsős koruk óta ennek az osztályközösségnek a tagjai.
Az osztály, ugyanúgy mint 5. osztályban két csoportból áll. Az egyik csoportot kizárólag a
lányok, a másik csoportot, pedig a fiúk alkotják. A nemek szerinti csoportok kialakulását
véleményem szerint a kérdések is okozhatják. De az osztályra az is igaz, hogy összetartó
közösségei vannak. A fiúknál és a lányoknál is megfigyelhető, hogy több, erősen összetartó
csoport alakult ki és a csoportok egy-egy gyermek kölcsönös kapcsolatai által összetartoznak.
Fontos, hogy az osztályban peremen lévő (csoporton kívüli) gyermek nincs.
A tanulók az aktivitás, a bizalom, az igazságosság, a népszerűség, a tanulás és a tulajdonsági
kritériumok kérdéseinél nem rokonszenvi alapon válogattak a társaik között. Az aktivitás,
igazságosság, népszerűség, tanulás és a tulajdonsági kritériumok kérdéseiben egy tanuló
magasan kiemelkedik a többi közül. A bizalom kérdéseknél szinte az összes, a rokonszenv
kérdéseknél pedig az összes tanuló kapott valamennyi szavazatot. Ezeknél a kérdéseknél
nincs annyira kiemelkedő tanuló, mint a többi kérdéskörben.
5. osztály óta változtak a gyerekek kapcsolatai. A régi, tartós barátságok általában
megmaradtak, de általánosságban elmondható, hogy az osztályban több új barátság is
kialakult.
8.b osztály
A kölcsönösségi táblázat alapján megállapítható, hogy az osztályban a lányok és a fiúk
körében kisebb közösségek alakultak ki. Kevésbé jellemző a népszerűbb gyerekek köré való
csoportosulás. A párok helyett inkább a kisebb csoportok (3-4 fő) a jellemző. A kölcsönös
választás gyakori.
Egy tanulónak nincs kölcsönös kapcsolata társaival.
A gyakorisági táblázat az átgondolt választást mutatja.
A tulajdonság kritériumok megmutatják, hogy nem a baráti kapcsolatokat vették figyelembe,
hanem a megfelelő társukat igyekeztek kiválasztani. A tanulás témakörében a jó tanuló,
segítőkész gyerekeket választották.
Bizalom, igazságosság kérdésében többen választották azt a tanulót, aki kiáll társai mellett. A
rokonszenv témakörében leginkább a baráti kapcsolatok mutatkoztak meg.
A legnépszerűbb tanuló köré nem igazán csoportosulnak.
8. c osztály
A kölcsönösségi táblázat alapján megállapítható, hogy az osztály az idei tanév második
felére közösséggé rendeződött, szinte mindenki kapcsolatban van mindenkivel. A bizalmi
kérdésekre adott válaszok alapján azonban jól látható, hogy a lányok, és a fiúk ebből a
szempontból teljesen elkülönülnek, és míg a lányok rendszere kusza hálót alkot (tehát a régi
„klikkek” feloldódtak), a fiúk között két önálló csoport alakult ki, akik ezen szempontok
alapján egyáltalán nem kapcsolódnak egymáshoz. Egyetlen olyan tanulója van az osztálynak,
aki magát igen népszerűnek tartja, mégis minden kapcsolata egyoldalú, míg a másik 4-4 fiú
minden kapcsolata kölcsönös.
A gyakorisági táblázat egyértelműen mutatja, hogy sokat változott az ötödik osztályban
kirajzolódó kép – hiszen akkor a tulajdonsági kritériumoknál is a szimpátia döntött. Mára
elismerik egymás erősségeit, és azt is látják, ha valaki jó képességű, de egyáltalán nem
szorgalmas tanuló.

18

4.4. Gyermek- és ifjúságvédelem
4.4.1. Kiemelt óvodai mutatószámok

Óvodás
összlétszám

Tanulási, magatartási
problémával küzdő
gyermekek
SNI

112
100%

1
0,89%

BTM
nehézség

Hátránnyal küzdő gyermekek
Intézményi
szempontok
alapján
Veszélyeztetett

19
16,96%

4
3,57%

Ktv. 12.§. alapján

HH
48
42,85%

HHH
11
9,82%

Túlkoros
gyermekek

Védelembe
vett
gyermekek

10
8,92%

4
3,57%

Túlkoros
tanulók

Védelembe
vett
tanulók

154
30,73%

14
2,79%

4.4.2. Kiemelt iskolai mutatószámok

Tanulói
összlétszám

501
100%

Tanulási, magatartási
problémával küzdő
tanulók

Hátránnyal küzdő tanulók

SNI

BTM
nehézség

Intézményi
szempontok
alapján
Veszélyeztetett

38
7,58%

52
10,37%

24
4,79%

Ktv. 12.§. alapján

HH
151
30,13%

HHH
47
9,38%

A gyermek- és ifjúságvédelem feladata a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének
csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve segítségnyújtás annak
megszüntetésében.
E tevékenység alappillérei:
- felderítés
- prevenció
- a jelentkező problémák kezelése, megszüntetése
Felderítés:
- A tanév elején elkészült minden tanulónál a „Felderítő lap” osztályonkénti bontásban,
mely valamennyi tanulót érintő és befolyásoló szociális tényezőt feltár.
- Az egészségnevelési és drogprevenciós előteszt íratása az 5. évfolyamon.
- A családlátogatások.
- Az IPR-es program indítása és működtetése.
Problémák kezelése:
2004 szeptembertől indítottuk szervezett keretek között a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulóink számára az Integrációs és képesség kibontakoztató programot. Ahol a tanulók
fokozottabb törődést, odafigyelést, fejlesztést és egyéni problémájukra megoldást igyekeztünk
találni a szülőkkel közösen.
Problémák:
- igazolatlan hiányzás
- magatartási problémák
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-

a tanulók egymás közötti tettlegessége, durvaság, „trágár” beszéd, a nevelőkkel
szembeni” csúnya beszéd.
a napközis térítési díjhátralékok
a személyi higiénia
1 alkalommal tartottunk fegyelmi tárgyalást.

Tevékenységek a tanév folyamán:
- A tanév kezdetére elkészült az iskolai Drogstratégia átdolgozása.
- A 2009/2010 tanévi Egészségnevelési és Drogprevenciós program megbeszélése a
szakmai szervezet munkatársával. Az előadók egész évi időbeosztásának elkészítése.
- 5. évfolyamosoknak a drog előtesztek íratása illetve értékelése.
- Projektterv készítése I. Drogprevenciós terv.
- Az iskolai nyilvántartás vezetése a hátrányos és veszélyeztetett
tanulókról.
- Az IPR-es tanulók fokozott figyelemmel kísérése, valamint az értékelő
megbeszéléseken való részvétel.
- A hiányzások figyelemmel kísérése, szükség esetén a Térségi Humánsegítő Szolgálat
illetve Gyámhivatal értesítése.
- Közös családlátogatás az osztályfőnökökkel.
- Állandó kapcsolattartás a kollégákkal, szükség szerint segítségadás illetve intézkedés a
tanulók érdekében.
- A problémás családok ügyében állandóan kapcsolatban áll az ifjúságvédelmi felelős a
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival, a Gyámhivatal ügyintézőjével, szükség
esetén közösen mennek családot látogatni, esetmegbeszéléseket tartanak.
5. OKTATÁS - KÉPZÉS
5.1. Szorgalom
Iskolai szintű szorgalom átlag: 3,70
- 1 - 4. évfolyam: 3,90
- 5 - 8. évfolyam: 3,51
A szorgalom átlaghoz viszonyítva a tanulmányi átlag alakulása:
- iskolai szintű tanulmányi átlag: 3,67
4. évfolyam átlaga: 3,61
- 5 - 8. évfolyam átlaga: 3,74
Az osztályok tanulmányi és szorgalom átlagának összevetését tartalmazó táblázat:
Osztály Szorgalom átlag Tanulmányi átlag
4.a
3,16
3,27
4.b
3,91
3,82
4.c
3,95
3,76
5.a
3,95
4,08
5.b
3,8
4,1
5.c
3,31
3,66
6.a
3,16
3,55
6.b
4,0
4,1
7.a
3,26
3,6
7.b
3,11
3,46
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7.c
8.a
8.b
8.c

3,2
3,27
4,2
3,37

3,53
3,34
4,4
3,36

5.2. Tanulmányi teljesítmény
Az osztályok tanulmányi átlagát az előző táblázat mutatja.
Az 1-3. évfolyamokon a szöveges értékelések eredménye:
Osztály Kiválóan
Jól
Megfelelően Felzárkóztatásra szorul
teljesített teljesített
teljesített
1.a
5
12
5
1
1.b
5
11
6
1
1.c
2
6
9
4
2.a
1
9
7
3
2.b
4
13
3
1
2.c
4
13
7
3.a
3
12
8
1
3.b
1
4
14
5
- 1-4. évfolyam (ténylegesen a 4. évf.) tanulmányi átlaga: 3,61
- 5-8. évfolyam tanulmányi átlaga: 3,74.
5.2.1. Kitűnők
Kitűnő tanulók számának alakulása: 53 fő (10,57%) – az elmúlt évihez képest növekedett.
- 1-4. évfolyamon: 28 tanuló (11,42%)
- 5-8. évfolyamon: 25 tanuló (9,76%)
5.2.2. Követelményrendszert alulteljesítők
Iskolai szinten 11 tanuló (2,19%) nem teljesítette a követelményrendszert, ők javítóvizsgára
kötelezettek, további három tanuló a nagyfokú hiányzás miatt osztályozó vizsgát tehet.
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5.3. Versenyeztetés – versenyeredmények
Házi és városi versenyek alsó tagozaton

MEGNEVEZÉS

INDULÓK SZÁMA

HELYSZÍN
RENDEZŐ

DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA

Darvas Tibor versmondó
verseny

30

Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda DÖK

12 fő

Darvas Tibor versillusztrációs
verseny

55

Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda DÖK

3 fő

Darvas Tibor prózaíró verseny

1

Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda DÖK

1 fő

Aranyfonál mesemondó
verseny

78 fő

Határ Győző Könyvtár

8 díjazott+4 fő továbbjutott

Beranek Ottóné
szépíróverseny

Minden tanuló füzetét
megnézték

Meg a-Sztár

A teljes tanulói létszámot
megmozgatta

Olvasás-szövegértés
verseny

5 fő

Az évfolyam legjobb tanulója

45 fő

Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda DÖK

Évfolyamonként
3-3 díjazott

Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda DÖK

A legjobbak részt vehettek a Családi Napon
rendezett gálán

Határ Győző Könyvtár

4 fő

Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda

1-1 fő+ 12 fő díjazott

Területi, megyei és országos versenyek az alsó tagozaton
HELYSZÍN
RENDEZŐ

DÍJAZOTT TANULÓK
SZÁMA

Bendegúz Gyermek és Ifjúsági
Akadémia Szeged

Minden tanuló kiválóan
teljesített

Bendegúz Gyermek és Ifjúsági
Akadémia Szeged

2 fő

1 fő

TITOK Oktatási BT. Budapest

Középmezőnyben végzett

Szivárvány Újság versenyei

2.a osztály teljes
létszámmal

Apáczai Kiadó Budapest

10 fő

Zrínyi Ilona matematika verseny

7 fő

MATEGYE Alapítvány Kecskemét

Középmezőnyben végeztek

Mozaik Kiadó internetes versenye

8 fő

I. Kistérségi Mesemondó Versenye

16 fő

2 fő a döntőbe jutott
1. hely, 3. hely
2 fő

Költészet napi versmondó verseny

8 fő

Mozaik Kiadó
Határ Győző Könytár
Gyomaendrőd
Határ Győző Könytár
Gyomaendrőd

MEGNEVEZÉS

Bendegúz Ifjúsági Nyelvész Verseny

Bendegúz Levelező Versenyek
Herman Ottó Környezetismereti
Tesztverseny

INDULÓK SZÁMA

15 fő
Matematika
Anyanyelv
Természetismeret
Összesen 17 fő
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5 fő

Házi és városi versenyek felső tagozaton
MEGNEVEZÉS

INDULÓK SZÁMA

HELYSZÍN
RENDEZŐ

DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA

Darvas Tibor versmondó
verseny

30

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda DÖK

10 fő

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda DÖK

11 fő

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda DÖK

6 fő

Határ Győző Könytár
Gyomaendrőd

6 díjazott+3 továbbjutott

Darvas Tibor versillusztrációs
verseny
Darvas Tibor prózaíró
versenye
Aranyfonál mesemondó
verseny
Évfolyam legjobb tanulója

350
20
20

108

Meg a sztár

1-2 produkció
osztályonként

I. Kistérségi Mesemondó
Versenye

3 fő

I. Kistérségi
Szavalóversenye
Költészet napi versmondó
verseny

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

Évfolyamonként 1-1 fő+ tantárgyi
díjazott 28 fő

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

5 osztályprodukció

Határ Győző Városi Könyvtár

2 fő

Határ Győző Városi Könyvtár
Határ Győző Városi Könyvtár

11 fő
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1. és 2. hely

2. és 4. hely

6 fő díjazott

MEGNEVEZÉS

Az én nagymamám,
nagypapám…

Logo-terv pályázat

HELYSZÍN
RENDEZŐ

INDULÓK SZÁMA

DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA

Rajz: 10 fő
Irodalmi: 11 fő

Határ Győző Városi Könyvtár

Dicséretben részesült mindenki

250 fő

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
„Gyermekekért” Alapítvány

1 fő
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Területi, megyei és országos versenyek felső tagozaton
MEGNEVEZÉS
Bendegúz Ifjúsági Nyelvész Verseny
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
Bendegúz Nyelvész Verseny

INDULÓK
SZÁMA
4

HELYSZÍN
RENDEZŐ
Bendegúz Gyermek és Ifjúsági
Akadémia_ Szeged

DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA
2

8 fő

ELTE Magyar Tanszék

Megyei 1. és 4. hely
Országos 10. hely

4 fő

Bendegúz Gyermek és Ifjúsági
Akadémia_ Szeged

4 fő a megyei döntőbe jutott, megyei 1. és
5. hely, országos döntőn 23. helyezés
Középmezőnyben végeztek a pontszámaik
alapján

Pompeji az eltemetett város

4 fő (csapatverseny)

Szépművészeti Múzeum

Megyei történelem verseny

19 fő, ebből
továbbjutott 2 fő

Szombathely: Vas megyei
Pedagógiai Intézet

1 fő 6.hely
1 fő 12.hely

Kálti Márk Történelmi tesztverseny

7 fő az iskola tanulói
közül

TITOK Oktatási BT. Budapest

5 fő

Teleki –töri verseny

Kb.100 csapat

Országos német nyelvi verseny
Országos angol nyelvi verseny
Kazinczy – Szép magyar beszéd
verseny területi fordulója

20 fő

Teleki Blanka Gimnázium
Mezőtúr
Szolnok megyei Pedagógiai
Intézet

20 fő

Szolnok megyei Pedagógiai
Intézet

7-8 évfolyam csapat 4. hely
6. évfolyam csapat 1. hely
5. hely (2 fő) 7. és 8 évfolyamon

2. hely és 15. hely

Mezőberény Önkormányzata,
4 fő

4 fő díjazott
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MEGNEVEZÉS

INDULÓK
SZÁMA

Országos Kazinczy Szép Beszéd
Verseny országos forduló

1 fő

Zrínyi Ilona matematika Verseny

19 fő

Versmondó verseny Vésztő
Matematika verseny
Történelem Verseny
Bolyai János Matematika Verseny

1 fő
3 fő
1 fő
4 fő (csapatverseny)

Megyei Informatika Versenyek
Drogmentes Magyarországért
novellapályázat
Serdülőkorú általános iskolás tanulók
közlekedésre nevelési versenye
Arany János Magyar nyelvi
tesztverseny

HELYSZÍN
RENDEZŐ

DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA

Kisújszállás

1 fő bronz fokozatot kapott

MATEGYE Alapítvány
Kecskemét
Sinka István Művelődési Központ
Vésztő
Szentgyörgyi Albert Gimnázium
Szentgyörgyi Albert Gimnázium

3. helyezett
Mindenki díjazott lett
2.hely

Veres Péter Gimnázium

4. hely

4 fő

Békés megyei Könyvtár és Humán
Szolgáltató Centrum

2 fő díjazott

3 fő

Héliosz Alapítvány

Középmezőnyben
végeztek

78 fő

Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium

Nem jutottak tovább

7 fő

Titok Oktatásszervező Bt.

2 fő

Irodalmi pályázat

1 fő

Mozaik Kiadó Internetes Versenye

36 tantárgyból
29 fő

Tildy Zoltán Általános Iskola
Mozaik
Kiadó
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-----------------

1 fő
5 fő döntős

MEGNEVEZÉS
Süni Országos Komplex
Csapatversenye
Herman Ottó Emlékverseny

INDULÓK
SZÁMA
4 fő (csapatverseny)
3 fő

HELYSZÍN
RENDEZŐ
Természettudományi Múzeum
Titok Oktatásszervező Bt.

6. hely
2 fő

Megyei Környezetvédelmi Verseny
Teleki környezetvédelmi verseny
Rajzpályázat

4 fő (csapatverseny)
1 fő

Mézkirálynő

1 fő

Apáczai Kiadó Természettudományi
Versenye

4 fő

Apáczai Kiadó

KIA Kids 2009 formatervezési verseny

10 fő

Kia Motors

Történelmi pillanatkép

11 fő

Kulturális Örökségvédelmi
szakszolgálat

folyamatban

Országos Himnuszmondó
szavalóverseny

1 fő

Lakitelki Népfőiskola

1 fő díjazott

20 fő

Békéscsaba
Teleki Blanka Gimnázium
Nimfea Természetvédelmi
Egyesület
Orosháza
Vörösmarty Általános Iskola

DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA

28

4. hely
6. hely
4. hely
4. hely
4. hely
Nincs visszajelzés

Versenyek a Százszorszép Óvodában
MEGNEVEZÉS

Közlekedés gyermekszemmel
Területi forduló

INDULÓK SZÁMA

15

Iciri-piciri rajzpályázat

Iciri-piciri mesemondó verseny
X. Ovi-olimpia

Ugra- bugra sportnap
Az én családom

DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA

Békés megyei Baleset-megelőzési Bizottság

(81 )
15

„Ha lenne egy kívánságom”
Pöttyös Panni rajzpályázat

HELYSZÍN
RENDEZŐ

1. hely

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

4 díjazott

(44 )
14

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

2 díjazott

18

Selyem úti Óvoda

1. és 3. helyezések

20

Városi Családsegítő Központ

Még nincs eredmény

10

Móra Könyvkiadó

Középmezőnyben végeztek

10

Gyomaendrőd város Önkormányzata

3. hely

12

Nagyszénás

Mindenki sikeresen szerepelt
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5.4. Tudásszint- és képességmérések
5.4.1. Mérések az óvodában, valamint az 1-4. évfolyamokon
5.4.1.1 DIFER mérések
Szeptemberben, közvetlenül a tanévkezdéskor olyan szociális motívumokat mértünk,
amelyek az iskolai és az óvodai léthez és fejlődéshez nélkülözhetetlenek (DIFER mérés része)
- írásmozgás-koordináció: az írástanítás feltétele
- relációs szókincs, amely az eredményes szóbeli kommunikáció elemi feltétele
- beszédhanghallás készsége, amely az eredményes olvasástanítás fontos feltétele
összefüggés-megértés, a következtetés és az elemi számolás, amelyek szintén az értelmi
fejlődés feltételei.
5.4.1.1.1 Difer mérések az óvodában (Százszorszép Óvoda)
Írásmozgás koordináció: tanév elején kezdő szinten állt 13 gyermek, közülük 1 kezdő
maradt, 2 befejező és 10 haladó szinten áll tanév végén. Előkészítő szinten állt 1 fő, ő jelenleg
kezdő szintű.
Beszédhanghallás: a kezdetben 1 előkészítő szintű és 6 kezdő szintű tanuló közül jelenleg 4
befejező, 2 haladó, 1 optimum szinten áll.
Relációs szókincs: tanév elején kezdő szinten állt 10 gyermek, jelenleg 8 haladó, 2 befejező.
Elemi számolási készség: a 6 kezdő szintű közül 1 kezdő maradt, 2 haladó, 3 befejező, az 1
előkészítő szintű kezdő lett.
Tapasztalati következtetés: a 2 kezdő szintű gyermekből 1 haladó és 1 befejező, a 2
előkészítő szintű haladó lett.
Tapasztalati összefüggés-megértés: mindenki elérte tanév elején legalább a haladó szintet.
Szocialitás: az 5 kezdő szintű gyermek közül 1 kezdő maradt, 3 befejező, 1 haladó lett.
5.4.1.1.2 Difer mérések az első osztályokban
Írásmozgás koordináció: tanév elején, kezdő szinten állt 7 tanuló, közülük 5 befejező és 2
optimum szinten áll tanév végén.
Beszédhanghallás: a 2 előkészítő szintű és 1 kezdő szintű tanuló optimumon teljesített.
Relációs szókincs: mindenki elérte tanév elején legalább a haladó szintet.
Elemi számolási készség: a 3 előkészítő szintű tanuló haladó szintű lett, a 16 kezdő szintű
tanuló közül 6 haladó, 5 befejező és 5 optimum szintű eredményt ért el.
Tapasztalati összefüggés-megértés: a 4 kezdő szintű tanuló közül tanév végén 2 megmaradt
kezdő szinten, 2 befejező szintű, a 3 előkészítő szintű közül 1 megmaradt előkészítő szinten, 1
haladó és 1 befejező.
Tapasztalati következtetés: a 4 kezdő szintű tanuló közül 2 optimum, 2 haladó eredményt
ért el.
Szocialitás: 2 előkészítő szintű kezdő lett, 9 kezdő szintű közül 3 megmaradt kezdő szinten, 2
befejező szintű, 4 haladó.
5. 4. 1. 2. Olvasási képességmérés az Apáczai Kiadó tesztjeivel
Iskolánk már több éve részt vesz az Apáczai Kiadó olvasás felmérésében.
Az iskolánk a 4. évfolyamon az alábbi eredményeket érte el, a kisvárosi iskolák – ez a
mérésbe bevont 4142 osztály átlagát jelentik.

4. ábra Az Apáczai kiadó tesztjeivel történt mérések eredménye
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5.4.1.3. Bemeneti mérés a környezeti nevelés területéről
A mérésben három osztály, 67 tanuló vett részt.
1. kérdés: 42 tanuló adott helyes választ, ez a tanulók 98%-a.
2. kérdés: 17 tanuló adott helyes választ, ez a tanulók 39,5%-a. (Az uzsonna maradékát 4
tanuló dobná a szemétbe, ez 9%.)
3. kérdés: 18 tanuló adott helyes választ, ez a tanulók 42%-a. (Ebben a kérdésben könnyítés
történt, mégis ez bizonyult a legnehezebbnek a tanulók körében.)
4. kérdés: 40 tanuló adott helyes választ, ez a tanulók 93%-a.
5. kérdés: 37 tanuló adott helyes választ, ez a tanulók 86%-a.
Összegzés: A tanulók teljesítménye az előző évekhez viszonyítva jobb, igaz, a felmérés nem
októberben, hanem november végén történt.
5.4.1.4 Bemeneti mérés az egészségnevelés területéről
A kérdőívet az első osztályosok töltötték ki.
1.a 23 fő
1.b 21 fő
1.c 22 fő
A felmérő lapok a egészséges életmóddal, táplálkozással, a szabadidő hasznos eltöltésével
kapcsolatos kérdéseket tartalmazták.
A gyerekek szülei is hasonló kérdőívet töltöttek ki.
5.4.2. Mérések az 5-8. évfolyamokon
5.4.2.1 Környezeti nevelés kimeneti mérése
A teszt több területet ölel fel, hiszen a környezeti nevelés nagyon összetett dolog.
A felmérést 64 fő 8. osztályos tanuló írta meg, hiányzott 6 tanuló. A feladatlapok név nélkül
szerepelnek a mérés során
5. 4. 2. 2 kimeneti mérés az egészséges életmód területéről
Az életmód kérdőívet a 8. évfolyam tanulói töltötték ki.
A kérdőívben a lefekvés időpontjára, étkezési időre, étkezések számára, tanításra fordított
időre, különórákra, szabadidőre, közérzetre és baráti körükre kérdeztünk rá.
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A 8. évfolyam létszáma 70 fő, akik megírták a kérdőívet: 62 tanuló, hiányzók száma: 8 fő
Nemek megoszlása szerint: 30 fiú és 32 lány.
A tanulók 73%-a 22.00 – 23.00 órakor fekszik le. Ha ez tartósan történik, akkor egyenes
arányban következik, hogy 54%-uk naponta érzi a reggeli fáradságot.
Folyamatosan növekszik azoknak a tanulóknak a száma, akik tanítás előtt étkeznek.
(A 2007/2008-as tanévben 41%, a 2008/2009-es tanévben 60%, és a 2009/2010-es tanévben
70%.)
Növekszik azoknak a tanulóknak a száma, akik naponta négyszer vagy többször étkeznek.
2008/2009-es tanév: 56%
2009/2010-es tanév: 70%
A tanulók saját bevallásuk szerint is kevés időt töltenek tanulással. 22%-uk egy óránál is
kevesebbet tanul naponta. 34%-uk egy órát, 30%-uk két órát tanul. (2008/2009-es tanévben:
39% egy órát, 49%-uk két órát töltött tanulással.)
Az iskolai elfoglaltságok közül népszerűek a tanulók körében:
- nyelvvizsgára felkészítés: 34%
- felvételi előkészítés:
25%
- különóra javítás és korrepetálás céljából: 22%
Az iskolán kívüli foglalkozások közül a sportkört választotta a tanulók 37%-a. A délutáni
elfoglaltságuk egy tanulóra vetítve 1 óra 36 perc.
Sajnos az olvasási kedv az elmúlt tanévhez képest viszonyítva tovább romlott. Naponta 8%;
hetente 16%; ritkán 46%; soha 25%.
A 2008/2009-es tanévben: naponta 12%, hetente 22%, ritkán 50%, míg soha 16% olvasott.
Az elektronikai eszközök a tévé, CD és a számítógép került előtérbe. Naponta tévét 81% néz,
számítógépezik 59%, míg blogol 39%, sportol – sétál, 63%.
A felmérésből az derül ki, hogy szeretnek a tanulók iskolába járni. A szorongással együtt járó
tünetek: fejfájás, gyomorfájás, kedvetlenség, idegesség, félelem, nyugtalan alvás csak a
tanulók kis százalékára (3% - 14%) jellemző.
Serdülőkorban fontos szerepet játszanak a barátok. 79%, viszont a szüleivel, családdal is
szívesen vagy egy együtt 50%. (Egy tanuló többet is megjelölhetett.) Egyedül 5% érzi jól
magát.
5.4.2.3 Drogprevenció helyzete az iskolában
Felmérésünk alapján a gyermekek pályaválasztása elsősorban a divatszakmákra korlátozódik:
ügyvéd, számítástechnikus, felszolgáló, kozmetikus, bár megjelent néhány különleges szakma
is, pl. táncművész.
Legtöbben állatorvosok, vagy ügyvédek lennének, elenyésző a pedagógus szakmát választók
aránya.
Az egészséges életmódhoz tartozik a mozgás is, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy a
gyermekek milyen rendszeresen vesznek részt testedzésen.
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Megdöbbentő volt, hogy 6% egyáltalán nem sportol, még testnevelés órán sem, 20 %-nak a
mozgást csak a tornaóra jelenti, és csak 37% sportol hetente 3-szor vagy annál többször.
A felmérésből kiderült, hogy a gyerekek 75%-a mindkét szülőjével él, 25% csak az egyik vér
szerinti szülővel, míg 1-1% írt nagyszülőt vagy egyéb rokont, mint együtt élő hozzátartozót.
Néhány érdekes megállapítás a teljesség igénye nélkül
7. ábra Család és ismerősök drogfogyasztása
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Meglepő volt, hogy még ilyen tág értelmezés mellett is 12% azt írta az előtesztben, hogy nem
fogyasztanak ismerősei ilyen hatású szert. Az utótesztben már 100%-os volt a fogyasztók
aránya.
Megfigyeltük, hogy a kávé- és teafogyasztást, illetve a dohányzást „bevallják” a gyermekek,
míg az alkoholfogyasztás meglátásunk szerint ennél jóval nagyobb a családokban.
A kábítószer-fogyasztás okainak kutatásánál legtöbben itt is azt írták, hogy menőnek akarnak
látszani, de sokkal nagyobb arányban jelent meg a probléma ilyen „megoldására” utaló
válaszok is („gondja van, összeveszett a szüleivel stb.”).
Az idén kis mértékben, de nőtt azok száma, akik már ittak alkoholt. Reméljük, hogy ez a több
éve tartó program eredménye. Megdöbbentő, hogy a gyerekek elmondása szerint a szülők
tudtával, velük együtt, gyakran a szülők kínálására kóstolták meg az italt.
Megkérdeztük a gyerekek véleményét az alkoholfogyasztásról.
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Csökkent azok aránya, akik károsnak tartják. És csökkent a közömbösek száma is. Ennek
lehet magyarázata az is, hogy a tanuló nem fogyaszt alkoholt, és ezért nem foglalkozik vele,
de előfordulhat az is, hogy mivel ő és családtagjai fogyasztanak alkoholt, attitűdjében
megjelenik a káros hatás tagadása.
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5.4.3. SZTE mérései
5.4.3.1. Online mérések
A vizsgálat célja problémamegoldó gondolkodás hagyományos és számítógép alapú
méréséből származó eredmények összehasonlítása volt. A hangsúly a közvetítőeszköz
befolyásoló hatásának meghatározásán, valamint az item- és személyszintű problémák
meghatározásán volt.
A felmérésben 6. évfolyamos diákok vettek részt./ ők a jelenlegi 7.a, 7.b, 7.c osztályos
tanulóink/
A tesztelés tapasztalatai:
- A diákok átlagosan magasabb teljesítményt értek el számítógépes környezetben (34%pont),
mint papíron (24%pont). Ez ellentmond a korábbi kutatások eredményeivel, melyszerint
- A nemek szerinti különbségeket megvizsgálva megállapítottuk, a fiúk jobb teljesítményt
értek el papír alapon.
- Számítógépes környezetben a fiúk és a lányok teljesítménye nem különbözött jelentősen
egymástól.
- A legnehezebb problémák közé tartoztak a pénzváltással kapcsolatos problémák, míg a
könnyebbek közé a kevesebb és egyszerűbb számolást igénylő feladatok.
- A háttérváltozók közül a diákok induktív gondolkodásának fejlettségi szintje még tanév végi
átlaguknál is meghatározóbb tényezőnek bizonyult.
A mérések 3 teszttípuson az idei tanévben is folytatódtak: a 4.c, 5.a és a 6.b osztályokban.
5.4.3.2 longitudinális és egyéb mérések
Az idei tanévben is folytattuk azt a méréssorozatot, amelyben a 7. osztályos tanulóink első
osztályos koruk óta vesznek részt.
Az idei tanévben 5 típusú tesztet töltöttek ki: a teljesítménybefolyásoló tényezőkről, tanulási
körülményekről valamint az OECD-PISA kérdőívének adaptált változatát.
A tavaszi tesztek a komplex problémamegoldó képességüket, valamint természettudományos
műveltségüket mérték.
Iskolánk ugyanezen korcsoportja részt vett egy olyan kutatási programban, amely a dél-alföldi
régió iskoláit ölelte fel, és amelynek témája: „7.évfolyamos tanulók állampolgári kultúrája.”
5.4.4. OH mérések
5.4.4.1. 4. évfolyamos készség és képességmérés
A személyiség működése, adaptációja és fejlődése alaprendszerének fejlettségétől függ. A
személyiség alaprendszere tucatnyi kulcskompetenciával, a kulcskompetenciák pszichikus
alapkomponensekkel
(alapmotívumokkal,
alapképességekkel,
alapkészségekkel,
alapszokásokkal, alapismeretekkel) működnek. A szükséges komplexitású és absztrakciós
szintű alapkomponensek állandósulttá és optimális használhatóságúvá fejlődése többéves
folyamat. Ezért folyamatos, témákon, tanéveken, iskolafokozatokon átívelő fejlesztésre, van
szükség. Ennek az a feltétele, hogy ismerjük az optimális elsajátítás, használhatóság
jellemzőit, kritériumait, amelyekhez viszonyítva feltárhatjuk a fejlődés folyamatát,
megtudhatjuk, hogy ehhez képest hol tart a tanuló, az osztály, az iskola, az ország az értékelés
időpontjában, megtudhatjuk, hogy mit kell még tenni, mekkora utat kell még bejárni az
optimális használhatóság kritériumának eléréséig
A 2009 májusában a 4. évfolyamon elvégzett országos felmérés a fejlődési folyamatokat
feltáró előzetes kutatásoknak köszönhetően ilyen diagnosztikus kritériumorientált értékelést
tett lehetővé. E folyamat közbülső eredményeire mutatnak az adott eredmények.
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5.4.4.1.1. Olvasáskészség
A szövegértő, élményszerző olvasás azt jelenti, hogy a tanuló a leggyakoribb 5000 szó
jelentését ismeri. E nélkül a diák csak betűző olvasásra képes.
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5.4.4.1.2. Íráskészség
A tevékeny iskolai tanulás ma még nélkülözhetetlen eszköze a megfelelő íráskészség. A
betűket rajzoló, erre koncentráló írás gyakorlati célra használhatatlan.
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5.4.4.1.3. Elemi számolási készség
E megnevezés alatt a számírás készségét, a mértékegység-váltás és a négy alapművelet 100-as
számkörben történő végzésének készségeit mérték fel.
számolási készség k%p
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5.4.4.1.4. Elemi gondolkodási készség
Az elemi gondolkodási képesség teljes kiépülése, elsajátítása a gondolkodási képesség
továbbfejlõdésének, az eredményes iskolai tanulásnak kritikus elõfeltétele.
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gondolkodási készség k%p
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5.4.4.1.5. Elemi rendszerező készség
Az elemi rendszerező képesség teljes kiépülése, elsajátítása a gondolkodási képesség
továbbfejlõdésének, az eredményes iskolai tanulásnak szintén kritikus fontos elõfeltétele,
akárcsak a gondolkodási képesség.
elemi rendszerező készség k%p
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5.4.4.1.6.Elemi kombinációs készség
Az elemi kombinációs képesség teljes kiépülése, elsajátítása a gondolkodási képesség
továbbfejlõdésének, az eredményes iskolai tanulásnak prioritása.
kombinációs készség k%p
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Összegzés: Az alapkészségek fejlettségének tekintetében az elmúlt években nem történt
szignifikáns változás, diákjaink egyenletesen és jó szinten teljesítenek.
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Az Oktatási Minisztérium kötelező, 2009. májusi mérésének eredményei.
6.évfolyam
matematika
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Összegzés: Eredményeink sajnos gyengébbek a vártnál, a mérési eredmények megismerése
után arra a következtetésre jutottunk, hogy több gyermek egyáltalán nem vette komolyan a
megoldandó feladatokat, mivel úgy érezte, hogy nincs tétje.
Szövegértés

Összegzés: Az eredmények átlagosan megfelelnek az országos átlagnak, nincs szignifikáns
különbség az előző évek mérései között.
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8. évfolyam
matematika

szövegértés

Összegzés:
A 8. évfolyam tanulói mindkét területen egyaránt az átlagot meghaladóan teljesítettek, amíg a
matematika eredményeikben nincs jelentős különbség, addig a szövegértésben az országos
átlagnál szignifikánsan jobban teljesítettek.
Nyelvvizsga eredmények
Ötödik éve folyik a nyelvvizsga előkészítő foglalkozások szervezése a 7. és 8. évfolyamokon
angol és német nyelvből. A foglalkozásokat a három bontott nyelvi óra mellett heti két-két
órában biztosítjuk teljesen térítésmentesen, nyelvkönyvet is biztosítva.
Ebben a tanévben német nyelvből 4 tanuló tett eredményes alapfokú „A” típusú és 1 tanuló
„C” típusú nyelvvizsgát.
Angol nyelvből „A” típusú alapfokú nyelvvizsgát 6 tanuló, továbbá „C” típusú nyelvvizsgát
további 11 tanuló tett, középfokú „A” típusú nyelvvizsgát 4 tanuló.
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5.5 Továbbtanulás
A beiskolázás a táblázatban leírtak alapján zárult.
Iskola típusa
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5.6. Nevelési értekezlet
Az első félévben Budásné Kis Edit közoktatási szakértő segítségével a nem szakrendszerű
oktatás gyakorlati megvalósításához kaptunk segítséget. 2010 tavaszán mentálhigiénés
csapatépítő tréningen vettek részt a kollégák.
Szakmai munkánk megújítására irányultak a lengyeltóti Fodor András Általános Iskola és
Óvoda intézményegységeiben tett óra- és csoportlátogatások, megbeszélések, értékelések.
6. SZOLGÁLTATÁS
6.1. Nevelési-oktatási ismeretközvetítés
Az óvodai és az iskolai ismeretközvetítés az egységes Pedagógiai programunkban (része a
helyi óvodai nevelési program és a helyi tanterv), valamint az Éves munkatervben
meghatározottak alapján történt. A fő hangsúlyt az alapkészségek fejlesztésére fektettük az
eltérő adottságok, képességek és egyéb szociális háttértényezők figyelembe vételével, azok
kiegyenlítésére. A kooperatív-, a kompetencia-, a moduláris, a differenciált- és a
projektoktatás mindegyike olyan módszertani elem, amely ezt segíti megvalósítani. Emellett
az idegen nyelvi és az informatikai ismeretek közvetítése kapott nagyobb teret az országos
oktatáspolitikai koncepciónak, az uniós előírásoknak és a helyi elvárásoknak megfelelően.
Csoportbontást alkalmaztunk az idegen nyelv és az informatika órákon. Az órabontásra
fordított valamennyi óra a tanórán kívüli órakeret terhére lett biztosítva.
A hátránykompenzálást és a tehetséggondozást egyaránt fontosnak tartjuk, ennek megfelelően
sikerült megvalósítani kitűzött céljainkat.
6.2. Napközi – egész napos ellátás
A napközis (egész napos) ellátást 93 óvodás gyermek és 256 (+60) tanuló veszi igénybe, 5
óvodai és 11 iskolai napközis csoportban. Óvodában a gyermekek 83,03 %-ka, 1-4.
évfolyamokon a gyermekek 97,55 %-ka, míg 5-8. évfolyamokon csupán 6,64 %-uk. Az
óvodában valamennyi csoport egész naposként működött, az 1-3. évfolyamokon „tiszta
csoportok” (egy osztály egy napközis csoport), a negyedik évfolyam egyik osztálya két
csoportba került elhelyezésre, míg az 5-8. évfolyamok valamennyi osztályából egyetlen
csoport szerveződött az igénylők számának megfelelően.
Napközis munkaközösség működött a nevelési év során, mely egységes feladat- és
elvárásrendet alakított ki a tanulásszervezés, az ebédeltetés és a szabadidős programok terén.
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6.3. Csoportfoglalkozáson- és tanórán kívüli foglalkozások
A csoportfoglalkozáson- és a tanórán kívüli foglalkozásokat az e célra felhasználható, a
csoportbontáson túl fennmaradó iskolai órakeret terhére biztosítottuk. A szakköri
foglalkozásokat, valamint a tehetséggondozást egyéni jelentkezés alapján vették igénybe
tanulóink. A felzárkóztatásban az osztályfőnök és a szaktanár ajánlása alapján részesültek a
diákok. Az óvodában is több, teljesen térítésmentes választható foglalkozást tudtunk így
biztosítani.
A csoportfoglalkozáson, tanórán kívüli foglalkozások csoportosítását és megnevezését,
valamint a résztvevő gyermekek és tanulók számát mutatja az alábbi adatsor óvodában, illetve
1-8. évfolyamokon összesítetten:
Óvodában:
Foglalkozás megnevezése
Választható foglalkozások
 Angol nyelv
 Úszásoktatás
 Kézműves foglalkozás
 Tánc foglalkozás
 Zenei foglalkozás
 Torna
Fejlesztés
 Fejlesztés
 Logopédia
 Gyógytestnevelés

Részt vevő óvodások száma
20
30
8
20
10
26
19
19
9

Iskolában:
Foglalkozás megnevezése
Részt vevő tanulók száma
Szakkörök
 Énekkar
31
 Természetismeret szakkör
12
 Irodalmi színpad
24
 Dekoratőr
24
 Rajz
36
 Informatika
25
 Környezetkommandó
14
 Barkács
12
Sportfoglalkozások
 Gyógytestnevelés
14
 Atlétika
29
 Torna
18
 Röplabda
12
 Tömegsport - labdajátékok
62
Tehetséggondozás
 Nyelvvizsga előkészítő
 Német
15
 Felvételi előkészítő
 Magyar
21
 Matematika
15
 Kiscsoportos tehetséggondozás
 Magyar
6
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Matematika
Történelem
Biológia
Kémia
Fizika
Informatika
Angol

Felzárkóztatás
 Magyar
 Matematika
 Környezetismeret
 természetismeret
 Angol
 Történelem
 Kémia
 Fizika
 Biológia
 Földrajz

17
13
5
5
6
6
6

77
83
10
5
24
18
5
4
11
4

A foglalkozások skálája és a résztvevő tanulók igen magas aránya mutatja az érdeklődést és
igényt, a mérések pedig az eredményességet.
6.4. Testnevelés, sport
A testnevelés munkaközösség az éves munkaterv alapján végzi tevékenységét:
- szeptemberben körzeti testnevelői megbeszélésen vettek részt
- versenynaptárt készítettek, egyeztették a helyszíneket, időpontokat
- év elején a munkaközösségen belül is megtörtént a feladatok felosztása, beindultak a
sportfoglalkozások, szakkörök
- elkezdődtek a felkészülések a körzeti és megyei szintű versenyekre
- beindult a gyógytestnevelés az oviban, iskolában 3. és 4. évfolyamon folytatódott az
úszásoktatás, valamint minden évfolyamon a mindennapos testnevelés
- az oviban vízhez szoktatás /12x2 óra/
- év elején felmérték a tanulók fizikai állapotát, melyet a tanórai mérések
eredményeivel hasonlítanak össze
- a tanulók részt vettek a Diáksport Nap alkalmából szervezett 2009 m-es futáson
- szeptemberben hárman képviseltek bennünket a Testnevelők Tanári Konferenciáján
- októberben egy nagyon hasznos mozgásfejlesztő foglalkozáson vehettek részt az
érdeklődő nevelők
- ugyancsak ebben a hónapban iskolánkat megkereste a Békéscsabai Atlétikai Club,
hogy csatlakozzunk az utánpótlás-nevelési programjához
- A program keretén belül 20 tanuló ismerkedhet az atlétika versenyszerű
mozgásanyagával
- DSE tisztújító közgyűlést tartott.
- decemberben véleményezték a város sportkoncepciós tervét
- a félév során folyamatos kapcsolatot tartottak fent DSE vezetőjével
- bekapcsolódtak a DÖK által szervezett játékdélutánok lebonyolításába
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A tanulóknak a következő tanórán kívüli foglalkozásokon van lehetőségük részt venni:
tömegsport, fiú és lánytorna, lány kézi és röplabda, labdakezelési, és egyéb ügyességi
foglalkozások A nagy érdeklődésre tekintettel újraindult a sakk-szakkör.
Házibajnokságok: fiú torna, lány kézilabda, fiú.. labda, atlétika, úszás asztaltenisz, sakk
A versenyre való felkészülések folyamatosak, remélhetőleg a következő félév is hasonlóan
gyümölcsöző lesz.
A második félév során is számtalan szabadidős és versenysportra adódott lehetősége iskolánk
tanulóinak.
A labda napja
Pályázati összegből rendeztük meg a nap programjait. Melynek célja a különböző labdás
sportágak megismerése, kipróbálása, népszerűsítése. A visszajelzések azt mutatják, hogy a
program elérte célját.
- Egyéb sportrendezvények:
- Bálint-napi váltóverseny
- a KBN családi vetélkedője
A felsorolt programokon, a gyermekeken kívül szülők is nagy számban vettek részt.
A versenysportról:
Az iskolánkban tanuló gyermekeknek a versenyzési lehetőség kétféle módon lehetséges.
- iskolán belüli (atlétika, foci, torna, kézilabda.)
- külső sportegyesületi (kajak, judó, ..)
A kettő szorosan összekapcsolódik, olykor fedi egymást.
Úszásoktatás
Iskolánkban 2004 óta folyik úszásoktatás. Az első évben még csak a 3. évfolyamosok úsztak,
a második évtől viszont már a 4. évfolyam is bekapcsolódott. Három éve, mióta az óvodát is
intézményünkhöz csatolták, a nagycsoportosoknak is lehetősége van az úszásoktatáshoz.
Céljaink:
- minden gyermeknek megadjuk az esélyt arra, hogy a vízben biztonságosan érezze
magát,
- félelem helyett, öröme teljen az úszásban,
- a víz megszerettetése, és a helyes technika megtanítása,
- a gyermek élvezze, az úszás nyújtotta örömöket és annak az egészségre gyakorolt
pozitív hatását,
- az iskola befejezése után is tartsa meg az úszás iránti igényét.
Feladat:
- a vízhez szoktatás legalább egy, de képességétől függően két úszásnem alapjainak a
megismertetése, a helyes mozgás elsajátítása,
- 3. évfolyamon a mellúszás oktatásával kezdjük, 4. évfolyamon bekapcsolódik a
gyorsúszás is.
A gyermekek nagyon szeretnek úszásórákra járni. A gyerekek megtanulnak úszni.
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Az ügyesebbek két úszásnemben is, és mély vízbe is bátran engedhetők, a többségnek még a
teljes biztonság eléréséhez gyakorlásra van szüksége, ezért is volna jó, ha a felső tagozaton is
folytatódhatna az úszásoktatás.
Osztályszinten csak néhány gyermek az, akinél a vízhez szoktatás sikerrel járt ugyan, de úszni
még nem tanult meg. Évek óta egyre több gyermek jelentkezik a Wesselényi sportnap
úszóversenyeire.
A Diákolimpia úszóversenyein szép sikereket érünk el. Az elmúlt két tanévben gyermekeink
az országos döntőbe is eljutottak.
Létszámadatok:
nagycsoportos óvodás: 37 fő
3. évfolyam: 49 fő (3.a 24 fő + 3.b 25 fő)
4. évfolyam: 64 fő (4.a 19 fő + 4.b 22 fő, + 4.c 23 fő)
Alkalom – óraszámok alakulása:
Óvoda:
12 alkalom 12 x 2 óra
3.a osztály: 11 alkalom 11 x 2 óra
3.b osztály: 10 alkalom 10 x 2 óra
4.a osztály: 12 alkalom 12 x 2 óra
4.b osztály: 11 alkalom 11 x 2 óra
4.c osztály: 12 alkalom 12 x 2 óra
Szabadidő sport
A szabadidős programok közül a legtöbb személyt az alábbiak aktivizálták.
Wesselényi Sportnap
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolával közös szervezésben zajlott. A
programban úszás, ügyességi váltóverseny, futás, tanár-diák mérkőzés szerepelt.
Kihívás Napja
A városi rendezvényhez csatlakozott iskolánk valamennyi diákja.
Az alsóbb és felsőbb évfolyamosok más-más helyszíneken gyűjtötték a regisztrációkat.
Az alsósok 11 helyszínen tették próbára a tudásukat, ahol ugráló kötelezés, kötélhúzás,
ugróiskola, kosárra dobás, fogójáték….szerepelt a közös reggeli tornán és aerobikozáson
kívül.
A felsőbb évfolyamosok is hasonló, változatos feladatokat hajtottak végre a sportcsarnokban,
az iskola udvarán.
A délutáni és az esti programokban is aktívan részt vettek iskolánk tanulói. (úszás, gyaloglás,
futás, judó, néptánc…)
Fizikai állapot mérése:
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Osztály
1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
4.a
4.b
4.c
Összesítés:
241 fő
5.a
5.b
5.c
6.a
6.b
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c
Összesítés
251 fő
fő
Iskolai szinten
mért tanulók
száma 492 fő
%

Igen gyenge
0-20,5 pont
Ősz
Tavasz
3
1
1
4
2
5
4
1
6
3
3
1
1
6
4
2
6
5
38
20

Gyenge
21-40,5 pont
Ősz
Tavasz
6
6
7
5
10
4
7
7
10
4
8
6
5
2
7
6
6
5
4
5
3
3
73
53

Elfogadható
41-60,5 pont
Ősz
Tavasz
6
5
9
7
6
8
6
6
7
7
8
10
7
6
9
7
4
6
7
3
7
9
76
74

Közepes
61-80,5 pont
Ősz
Tavasz
8
10
4
6
7
1
2
2
6
2
6
4
4
4
7
2
2
6
6
5
3
38
59

Jó
81-100,5 pont
Ősz
Tavasz
2
2
4
1
1
1
1
3
2
4
4
2
3
1
2
2
5
1
14
27

Kiváló
101-120,5 pont
Ősz
Tavasz
1
1
3
1
2
2
6

Extra
121-140 pont
Ősz
Tavasz
2
2

1
3
1
1
3
9

1
1
2
4

3
4
6
7
6
7
5
7
5
7
57

5
5
6
5
6
5
6
4
5
47

6
7
6
7
9
7
10
10
7
4
6
79

9
4
7
4
4
6
7
7
6
2
4
60

7
6
1
5
5
9
9
6
4
14
6
72

6
4
2
6
8
8
11
10
6
8
10
79

5
1
1
2
3
1
2
4
1
5
5
30

6
5
2
3
6
4
3
4
1
11
5
50

2
1
1
4

5
1
1
1
3
11

-

-

47

24

130

100

155

134

110

138

44

77

6

17

-

-

-

-

9,55%

4,87%

26,42% 20.32%

31,5%

27,23% 22,35% 28,04% 8,94%

15,65% 1,21%

3,45%

6.5. Speciális oktatás
6.5.1. IPR
(programműködtetés, ifjúságvédelmi tevékenység, kiértékelés)
6.5.1.1. Létszámadatok
Iskolánkban már a 6. éve működtetjük az általunk kidolgozott IPR-es programunkat.
Ebben a tanévben a normatívát 52 tanulóra kaptuk meg, de mégis 63 gyermek lehetett az
Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) kedvezményezettje, mert a tavalyi tanévtől már az
óvodánkban is működtetjük a programunkat.
Így tehát az óvodában 11 kisgyermek, az alsóban 25+2 (beemelt), a felsőben 22+3 (beemelt)
tanuló kapcsolódott be.
6.5.1.2. Programműködtetés, adminisztráció, újítások
A program működtetését az intézményben 3 fő látta el. A szeptemberben elkészített Ütemterv
határozta meg az éves IPR-es munkát. Év elején a meglévő dokumentumainkat aktualizáltuk.
Az adminisztrációt a korábbi évekhez hasonlóan folyamatosan végeztük.
Újdonság volt az, hogy a Jegyzőkönyveket leegyszerűsítettük, ezzel könnyebbé tettük az
osztályfőnökök és a koordinátorok munkáját is.
A Felmérőlapokat is megújítottuk. Az óvodai és az általános iskolai egységes felmérőlapok
tervezetét a pedagógusok javították, elmondhatták a véleményüket, jóváhagyták azokat.

6.5.1.3. Kapcsolat az óvodákkal, a középiskolával
Még a 2007-2008-as tanévben a HEFOP 2.1.5. B nyertes pályázat adta lehetőség keretében
kiterjesztettük az IPR-es programunkat az óvodára és a szakközépiskolára.
Vállaltuk, hogy a tanév ideje alatt három találkozót szervezünk az óvó nénikkel, melyen
különösen az IPR-es gyermekek átadása-átvétele, megsegítésének lehetőségeiről beszélünk.
Két találkozót szerveztünk a szakképző iskolával. Az első találkozó 2009. szeptemberében
valósult meg a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában, a második találkozó pedig iskolánkban
volt, melyen az osztályfőnökök beszámoltak a tanulók beilleszkedéséről, a féléves tanulmányi
eredményeikről.
6.5.1.4. Jegyzőkönyvben rögzített beszélgetés a szülővel
A beszélgetéseken kötelezően részt vett az osztályfőnökön kívül a szülő gyermekével, a
gyermek és ifjúságvédelmi felelős és igény szerint a családgondozó. A családgondozó, a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős is kéri a szülői kötelezettségek betartását, valamint segít a
felmerülő problémák megoldásában. Így együttes hatással tudjuk elérni, hogy a szülő és a
gyermek is komolyan vegye, tanulja a szülői és tanulói kötelezettségeit.
Újdonság volt ebben a tanévben, hogy a testvéreket és szülőt, a pedagógusokat egy időpontra
egy helyre hívtuk meg.
6.5.1.5. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység az IPR-es munkában
A beszélgetéseken kötelezően részt vett a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Igény esetén
segít a szülőknek az ügyintézésben, tanáccsal is ellátja őket az életvitellel kapcsolatosan
felmerülő problémák esetén. Az osztályfőnökökkel napi kapcsolatban van, az
esetmegbeszélések, a közös családlátogatások is segítik a tanulók hátrányainak megismerését,
s ekkor konkrét segítségadással is próbálják enyhíteni a már meglévő hátrányaikat.
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6.5.1.6. Az IPR-es tanulók hiányzásairól, a bukásokról
Az IPR-es óvodások az óvodai átlagnál kevesebbet hiányoztak.
Az alsóban az átlagnál sokkal többet hiányoztak az IPR-es gyerekek. Sajnos 3 tanuló
igazolatlanul hiányzott összesen 14 napot.
A felsőben is sokkal magasabb volt az IPR-es tanulók hiányzása az átlaghoz mérve. Közülük
5 tanuló hiányzott igazolatlanul összesen 25 napot. Még mindig egy család gyermekei
produkálják a nagyon magas hiányzást, melyből 28 nap volt igazolatlan.
Az alsó tagozaton nincs az IPR-s tanulók között bukás. A felső tagozaton összesen öten
buktak meg, egy illetve több tantárgyból.
6.5.1.7. Továbbképzések
Novemberben IPR-es továbbképzésen vehettünk részt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolában. Az óralátogatások után a szakértő bemutatta az IPR helyi gyakorlatát.
Decemberben IPR-es továbbképzés volt az iskolánkban, melyen 19 fő pedagógus vett részt.
Így már szinte valamennyi pedagógus részesült IPR-es továbbképzésben.
Május 14-én a tantestület Lengyeltótiba utazott, hogy az ottani általános iskolában
megismerje az iskola jó gyakorlatát. Az óralátogatásokat beszélgetés követte, ahol
kicserélhettük egymással a tapasztalatainkat. Nagyon hasznos volt ez a kirándulás. Érdekes
volt megtapasztalni más iskolák oktatómunkáját, szokásait, helyi gyakorlatát.
6.5.1.8. Az IPR helyi programjának továbbadása
Az iskolánk által kidolgozott IPR-es program, mint „Jó gyakorlat” elismert és továbbadható
más intézmények felé. A tanévben két alkalommal jöttek vendégek más iskolából, hogy
átvegyék a helyi „Jó gyakorlatunkat”.
6.5.1.9. Felzárkóztatást, esélyegyenlőséget elősegítő foglalkozások, programok
Az IPR-es gyerekek a tanév során bekapcsolódtak a DÖK rendezvényeibe. Az osztályfőnökök
különösen odafigyeltek, hogy őket válasszák a különböző feladatokra, versenyekre,
szereplésekre.
Sokan szerepeltek a Meg a sztár iskolai gálán a Családi napunkon. Ez is egy nagyszerű
alkalom volt arra, hogy a tanulásában sokszor problémával küzdő gyermekek (SNI-sek) is
megmutassák tehetségüket.
A szaktanárok, az osztályfőnökök buzdították az IPR-es tanulókat a szakkörökön való
részvételre, valamint a versenyeken, pályázatokon való megmérettetésre.
A tanévben kétszer is lehetőséget kaptunk arra, hogy az IPR-es gyerekek térítésmentesen
kiránduljanak. Így jutottak el áprilisban Debrecenbe az Aquaticum Élményfürdőbe, majd
Budapestre, a Fővárosi Nagycirkuszba.
6.5.1.10. Éves munkánk értékelése a mérési eredmények alapján
Az IPR-es tanulók hátránypontjainak értékelése az óvodában, az alsóban, a felsőben:
A beszámolóban összesítést tehetünk az óvodában, az alsóban, a felsőben lévő egyes
részterületekhez tartozó hátránypontok átlagáról.
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Hátránypontok átlaga az óvodában:
hátránypontok

A fejlesztés területei

tanév végén

kommunikációs készség

8

érzelmi nevelés, szocializáció

11

egészséges életmód

9

társadalmi érzékenység

25

Összesen:
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A felmérésből látjuk, hogy 3 csárdaszállási kisgyermeknél nagyon sok hátrányt jeleztek az
óvó nénik minden területen. Nagyon kevés hátránypontja csak kettő óvodásnak volt. Az 53
hátránypont átlagosan is nagyon sok. Célunk, hogy a célzottan megtervezett feladatokkal a
meglévő hátrányokon tudjunk majd csökkenteni a következő tanévekben.
Mindez diagramban ábrázolva:
Az óvodás IPR-es gyerekek hátránypontjainak
átlaga a tanév végén
53

hátránypontok
25
8

11

9

egészséges
kommunikációs
szocializáció
életmód
nevelés,
készsség érzelmi

érzékenység hátránypontok
társadalmi
összeses

Hátránypontok átlaga az alsó tagozaton:
A fejlesztés területei

hátránypontok
tanév végén

személyiségfejlesztés

14

közösségi kapcsolatok

11

szociális hátrányok

19

tanulási kudarcok

29

Összesen:

74
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Mindez diagramban ábrázolva:
Az alsó tagozatos IPR-es tanulók
hátránypontjainak átlaga a tanév végén

29

összesen

közösségi
kapcsolatok

19

tanulási
kudarcok

11

szociális
hátrányok

14

személyiségfejle
sztés

hátránypontok

74

Az 1-4. évfolyamon a legtöbb hátránypont a tanulás területén mutatkozik. Az átlagos
hátránypont itt is nagyon sok. Az alsóban 8 gyereknél mutatkozott nagyon sok hátránypont és
nagyon kevés 3 tanulónál.
Hátránypontok átlaga a felső tagozaton:
hátránypontok

A fejlesztés területei

tanév végén

személyiségfejlesztés

12

közösségi kapcsolatok

10

szociális hátrányok

16

tanulási kudarcok

24

Összesen:

63

Mindez diagramban ábrázolva:
A felső tagozatos IPR-es tanulók
hátránypontjainak átlaga a tanév végén

24

összesen

közösségi
kapcsolatok

16

tanulási
kudarcok

10

szociális
hátrányok

12

személyiségfejle
sztés

hátránypontok

63

Hasonló eredmény született az 5-8. évfolyamon is. Itt is a tanulás területén mutatkozik a
legtöbb hátrány.
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Az alsó és a felső tagozatos tanulók hátránypontjainak átlaga diagramban ábrázolva:
Az IPRes tanulók hátráűnypontjainak átlaga a tanév végén
alsó tagozaton

felső tagozaton
74

hátránypontok átlaga

63

29
14

19
12

11

személyiségfejlesztés

10

közösségi
kapcsolatok

24

16

szociális hátrányok

tanulási kudarcok

összesen

Szülői részvétel értékelése a beszélgetéseken az óvodában, az alsóban és a felsőben
A szülői részvétel az értékelő beszélgetéseken az óvodában a következőképpen alakult:
1. beszélgetés
(10 gyermeknél)
10 szülő vett részt
~100%

2. beszélgetés
(11 gyermeknél)
11 szülő vett részt
~100%

3. beszélgetés
(11 gyermeknél)
11 szülő vett részt
~100%

Szülői részvétel az értkelő beszélgetéseken az
óvodában
120%
100%

100%

100%

1. megbeszélés

2. megbeszélés

3. megbeszélés

100%
80%
60%
40%
20%
0%

A szülői részvétel az értékelő beszélgetéseken az alsó tagozaton a következőképpen alakult:
1. beszélgetés
(27 tanulónál)
26 szülő vett részt
~96%

2. beszélgetés
(27 tanulónál)
26 szülő vett részt
~96%

3. beszélgetés
(27 tanulónál)
27 szülő vett részt
~100%

Szülői részvétel az értékelő beszélgetéseken az
alsó tagozaton
100%

96%

96%

1. megbeszélés

2. megbeszélés

100%

50%

0%
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3. megbeszélés

A szülői részvétel a felső tagozaton a következőképpen alakult:
1. beszélgetés
( 25 tanulónál)
22 szülő vett részt
88%

2. beszélgetés
(25 tanulónál)
24 szülő vett részt
96 %

3. beszélgetés
( 25 tanulónál)
25szülő vett részt
100 %

Szülői részvétel az értékelő beszélgetéseken a
felső tagozaton
100%

96%

100%

88%

80%
60%
40%
20%
0%
1. beszélgetés

2. beszélgetés

3. beszélgetés

Ezekkel az eredményekkel nagyon elégedettek vagyunk. A következő tanévekben is
igyekszünk megtartani ezt a szülői látogatottságot.
Értékelés a tanulók hiányzásáról
Az óvodás IPR-es gyerekek hiányzása
Az óvodás IPR-es gyerekek hiányzásának
összehasonlítása az óvoda hiányzási átlagával
15

napok

9,3

óvodai hiányzási átlag

az IPR-es óvodások hiányzási átlaga

A diagaramból jól látható, hogy az IPR-es óvodás gyerekek az átlagnál kevesebbet
hiányoztak. A 9,3 nap hiányzási átlag sokkal jobb, mint a tavalyi, ami 13,3 nap volt.
Az iskolai hiányzási átlagának összehasonlítása az alsós és a felsős IPR-es átlaggal:
Az IPR-es tanulók hiányzási átlagának
összehasonlítása az iskola tanulóinak
hiányzási átlagával
18,2

17,5

16,9

napok

11,3

alsós IPR-es felsős IPR-es összes IPRhiányzási
hiányzási
es hiányzási
átlag
átlag
átlag
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iskolai
hiányzási
átlag

Az iskolai átlaghoz viszonyítva is nagyon sok az IPR-es tanulók hiányzása. Ezeket a magas
hiányzási értékeket sajnos nemcsak betegségek okozták.
A hiányzások csökkentésében elsősorban a szemlélet megváltoztatását és a helyes nevelési
elvek megtanítását kell célul tűznünk.
Az IPR-es gyermekek részvétele szakkörökön, tehetséggondozó foglalkozásokon:
Az óvodában 11 gyermekből 4 gyermek járt (36%) tehetséggondozásra, angolra és néptáncra.
Az 1-4. évfolyamon már sokkal jobb az arány, mert 27 gyermek közül 17-en jártak valahová
(63%). Közkedvelt volt az atlétika, az énekkar, a rajz szakkör, az informatika szakkör, a
tömegsport, a torna.
Az 5-8. évfolyamon 25 tanuló közül 14-en jártak (56%), tehát kicsit kevesebb az érdeklődés,
mint az alsóban. Ők is főleg az atlétikát, az énekkart, az informatika, természetismeret,
történelem, rajz szakkört kedvelték.
A 63 IPR-es gyermek közül összesen 35 gyermek járt el valamilyen tehetséggondozó
foglalkozásra. Ez 56%.
Az IPR-es gyerekek részvétele szakkörökön,
tehetséggondozó foglalkozásokon
nem vett részt

részt vett

28 tanuló nem
vett részt =
44%

35 tanuló részt
vett = 56%

Az IPR-es gyermekek részvétele versenyeken, eredményeik:
Az óvodában a 11 gyermek közül 6 vett részt valamilyen versenyen. (54%)
Az 1-4. évfolyamon 27 gyermek közül 11 tanuló versenyzett (41%).
A legkedveltebbek a sportversenyek, az iskolánk által rendezett Darvas Tibor versenyek, a
Meg a sztár fellépések. Egy tanulónk országos és nemzetközi táncversenyeken kimagasló
eredményeket ért el.
Az 5-8. évfolyamon 25 tanulóból 12 vett részt az alsóban hasonló versenyeken (48%).
A 63 IPR-es gyermek közül 29 próbálta ki magát versenyeken. Ez a 46% eredmény is jónak
mondható.
Az IPR-es gyermekek részvétele versenyeken,
pályáz atokon
nem vett részt

29 gyerme k
részt vett =
46%

részt vett

34 gyermek
nem vett
részt= 54%
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6.5.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

6.5.2.1. Létszámadatok
A 2009-2010-es nevelési-oktatási évben a szakértői vélemények alapján a sajátos nevelési
igényű gyermekek létszáma az intézményünkben a következőképpen alakult.
A LXXIX/93. Ktv. 121.§. (1) bek. 29.
alapján
SNI a.) organikus okra visszavezethető
SNI b.) organikus okra vissza nem vezethető
Összesen

29 fő
10 fő
39 fő

Jelenleg az intézményben 39 sajátos nevelési igényű gyermek részesül különleges
gondozásban, 38 tanuló /18 fő alsós, 20 fő felsős/ és 1 óvodás.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek létszáma a Térségi
Humánsegítő Szolgálat Nevelési Tanácsadójának szakértői véleményei alapján:
Beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzd

Óvodás

1-4. évf.

5-8. évf.

Összesen

18 fő

35 fő

17 fő

70 fő

6.5.2.2. Személyi feltételek
A következő szakemberek vesznek részt a gyermekek ellátásában:
 két fő fejlesztő óvódapedagógus
 egy fő gyógypedagógus-logopédus
 egy fő fejlesztőpedagógus
 egy fő gyógypedagógus/pszichopedagógus
 két fő gyógytestnevelő
 egy fő szomatopedagógus
 egy fő fejlesztőpedagógus (Térségi Humánsegítő Szolgálattól)
6.5.2.3.Tárgyi feltételek
A fejlesztő foglalkozások az óvodában egy fejlesztő helyiségben és a tornaszobában zajlanak.
Az iskolások a Hősök úti iskolaépület 2 fejlesztő helyiségét, 1 tantermét és tornaszobáját
használják. A fejlesztéshez egyre több eszköz és szakirodalom áll rendelkezésünkre.
6.5.2.4. Az órák látogatottsága
A gyermekek nagy többsége rendszeresen látogatta a rehabilitációs órákat, a fejlesztő
foglalkozásokat. /Azok a tanulók hiányoztak a tanév során igazolatlanul, akik a délelőtti
órákon sem voltak jelen./
6.5.3. Magántanuló
Magántanuló a 2009/2010-es nevelési-oktatási évben 1 fő volt. Vele heti 10 órában
foglalkoztak a kollégák: magyart heti 5 órában matematikát heti 3 órában, és
környezetismeretet heti 2 órában tanult, a többi órán osztálytársaival együtt van a kislány.
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6.6. Szabadidős tevékenység
Valamennyi szabadidős program szervezését, koordinálását a Diákönkormányzat végzi.
Munkájuk eredményeként igen sokrétű és folyamatosan bővülő a programkínálat, melyek
hatékonyan segítik a nevelési célkitűzéseink megvalósítását, a hagyományteremtést, ezáltal
intézményünk arculatformálását. A szervezett szabadidős programokkal is ellensúlyozni
kívánjuk a negatív társadalmi hatásokat. Egyre több szülő és nagyszülő kapcsolódik be a
programok lebonyolításába, mely nem csak az eredményességet segíti, hanem az építő jellegű
kapcsolatteremtést is.
A szabadidős tevékenységeinkbe teljes egészében sikerült bevonni az óvodásainkat is, még a
csárdaszállási feladat-ellátási helyről is több alkalommal bekapcsolódtak a gyermekek.
A Diákönkormányzat ebben a tanévben is nagyon sok hagyományra épülő programot
szervezett és programlehetőséget ajánlott az osztályközösségeknek, diákoknak.
Ezek közül néhány:
Vidor délután, Meg a sztár, Bálint-Valentin Napi Kavalkád, Iciri-piciri versenyek ovisoknak,
Játékdélutánok, Nemes tett, Együtt lenni jó!
Programjaink mellett ebben az évben is emlékversenyeket, Leg-díjakat hirdettünk.
A kisdiákoknál a Darvas Tibor versmondó és versillusztrációs verseny, valamint a Beranek
Ottóné szép füzet író verseny a legnépszerűbb. Jó hagyománynak ígérkezik a Puskás
Lászlóhoz kötődő és Madarak és Fák napjához kapcsolódó természetvédelmi programsorozat
is.
A rendezvényeink során egyre jobb kapcsolatot sikerült kialakítani az óvodákkal.
Programjaink segítik az óvoda-iskola átmenetet.
A szülők is aktívan segítik, támogatják rendezvényeinket. A Valentin napi rendhagyó órákon
tartott előadásokkal, a Meg a sztárra való felkészítéssel, valamint a Kis Bálint próbán és
Családi napon nyújtott segítségükkel.
Ebben a tanévben két Diáktanács-gyűlést és 2 vezetőségi megbeszélést tartottunk.
Óvodában szervezett programjaink:
- Bűvész bemutató
- Maci napi kiállítás és rendezvény
- Farsang
- Sardózás
- Iciri-piciri mesemondó és rajz-illusztrációs versenyre való felkészülés
- Húsvéti Játszóház
- Víz Világnapja
- Föld Napja
- Madarak és Fák Napja
- Anyák napja
- Kihívás Napja – Ovi-Olimpia
- Kirándulás (Szegedi Vadaspark, Szarvasi Arborétum)
- Kiállítások-, tárlatok-, múzeum látogatás
- Színház, ovi-mozi
- Családi Nap
- Gyermeknap
- Évzáró – Ballagás
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Programjainkat, rendezvényeinket, akcióinkat igyekszünk színvonalasan megszervezni, úgy
ítéljük meg, hogy ez többnyire sikerül is, hiszen az eredményesség és a külső visszajelzések
ezt visszaigazolni látszanak.

7. SZERVEZET ÉS VEZETÉS
7.1. Intézményi arculatformálás
Az intézményi arculatformálás terén a pedagógiai-módszertani fejlesztéseink és
alkalmazásaink (IPR-működtetés, nyelvoktató- és nyelvvizsga-előkészítő program, moduláris
úszásoktatás, kompetencia-alapú oktatás, integrációs oktatás, mind eredményes innovációk),
az országos és régiós intézményekhez történő szakmai kapcsolódás, uniós és egyéb
pályázataink,
versenyeredményeink,
nyelvvizsga-eredményeink,
és
egyéb
kezdeményezéseink elismerést váltottak ki a szülők, sőt még szakmai körökben is.
A napi pedagógiai-módszertani munkánkon felül folyamatos a nevelőtestület továbbképzések
keretében történő szakmai megújulása.
Igyekszünk folyamatosan bővíteni a nevelési színtereket a rendszeres szabadidős programok
szervezésével, ellensúlyozva az egyre erősödő negatív társadalmi hatásokat.
Az intézményi és szakmai tevékenységünk fejlesztésére különösen nagy hangsúlyt fektetünk,
melybe a társintézményeket is igyekszünk bevonni.
7.2. Szervezetépítési tevékenység
Tudatosan törekszünk arra, hogy a szervezet tagjai minél jobban megismerjék egymást, mert a
napi oktató-nevelő munkában szoros együttműködésre van szükség a kollégák között. Ezért
tantestületi kirándulásokat, csapatépítő tréninget szerveztünk ebben a tanévben. Elmondható,
hogy az intézmény valamennyi feladatellátási helyén a dolgozók jól tudnak együtt
tevékenykedni.
7.3. Kommunikáció
A kommunikációs munkacsoport feladata az iskolában folyó oktató – nevelő munkáról,
eredményekről, tanulmányi versenyekről, továbbképzésekről, pályázatokról, kulturális – és
szabadidős eseményekről összefoglaló, reális képet adjon a helyi újságoknak. Intézményünk
honlapjára és más honlapokra is felkerülnek a rólunk szóló hírek.
Minden hónapban jelenik meg iskolánkról hír a következő újságok hasábjain:
- Gyomaendrődi Hírmondó
- Városunk
- Szó – Beszéd
- Gyomaendrődi Új Hírlap
Intézményünk honlapján arculatváltás történt. Jól elkülöníthetően, áttekinthetően, mégis
szoros egységben található új alapháttér színnel frissítve – az óvodai, - az iskolai - és az
alapítványi élet. A honlap látogató az események írásos bemutatása mellett látványos fotókkal
illusztrált képgalériát talál.
A Békés megyei Online-ra is küldünk híreket, akárcsak a Békés Megyei Újságba, a
www.hír6.hu-ra, a Gyomaendrőd Online-ra, a www. Gyomaendrod.mconet-re, és újabban a
www.gyomaendrod.com oldalra is.
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7.4. Intézményi Minőségirányítási Program működtetése
Két éve került kidolgozásra az Intézményi Értékelési Rendszer. Teljesítményértékelési
rendszerünket az előző évhez hasonlóan működtetjük.
7.5. Ellenőrzési tevékenység
Az intézményi szintű ellenőrzési tevékenységet az intézményvezető, szakmai és gazdasági
intézményvezető-helyettesek, az óvodavezető és a munkaközösségek vezetői végzik.
7.6. Munkaközösségek
Kilenc szakmai munkaközösség szervezi és koordinálja a szakmai feladatokat. Óvodában egy
munkaközösség segíti a szakmai munkát mindkét feladatellátási helyen. 1-4. évfolyamon két
munkaközösség van:
- Anyanyelvi, szövegértés, szövegalkotás és
- matematikai-logikai kompetencia területen.
Az 5-8. évfolyamokon tantárgycsoportonként szerveződnek:
- humán
- reál
- testnevelési
- idegen nyelvi.
Az osztályfőnöki és a napközis munkaközösség átfogja az 1-8. évfolyamokat.
A munkaközösségek vezetői a szakmai feladatok szervezésén és koordinálásán túl ellenőrzési
feladatokat is ellátnak.
7.7. Munkacsoportok működése
A szakmai munkaközösségek mellett állandó munkacsoportok működnek, melyek elsődleges
feladata a nevelő-oktató munka segítése, valamint az intézmény működtetéséhez
elengedhetetlen közvetlen és közvetett háttértényezők megteremtése. A munkacsoportok
kialakítása felkéréses megbízás alapján történik egy nevelési- és oktatási évre, a szakmai
kvalitások figyelembe vételével. Ezen kollégák anyagi elismerése a többletmunkavégzésért
járó kereset-kiegészítés terhére történik havi rendszerességgel.
Munkacsoportjaink:
- Pályázatíró
- Kommunikációs- és honlap-fejlesztő
- Mérési
- Minőségirányítási
- Diáklap- és diákrádió-szerkesztő
- SNI-koordinációs
- IPR-működtető
- Óvoda-iskola átmenet
- ÖKO iskola

8. KAPCSOLATRENDSZER
Alapvető fontosságúnak tartjuk a szülőkkel történő fokozott kapcsolattartást, a kölcsönös
kommunikációt: szülői értekezlet, fogadó óra, nyílt nap, családlátogatás, közös szabadidős
programok, értékelő megbeszélések, egyéni beszélgetések formájában a tanulók teljes körű
képesség- és személyiségfejlesztése érdekében.
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A társintézmények tekintetében igen eltérő a kapcsolattartás eredményessége. Többségükkel
azonban alkotó, kölcsönös és napi együttműködés valósul meg a hatékony feladatszervezés
érdekében, mint: közös pályázat, konzorciumban történő eredményes projektmegvalósítás,
közös továbbképzések szervezése, szakmai értekezések, konzultációk.
Egyre szélesebb körben építünk ki szakmai kapcsolatot külső szakmai- és felügyeleti
szervezetekkel (OKM, Educatio, OH, SZTE,Békés Megyei Tudásház, Ipszilon Kft). Jó példák
a hatékony és fejlesztő együttműködésre a szakmai és módszertani napjaink, nevelési
értekezleteink. Ezen kapcsolatrendszerünk a szakmai fejlesztést segítik.
Évek óta igen hatékonyan működik az öt közeli település általános iskoláinak igazgatóival
létrehozott „igazgatói közösség” az intézményirányítás valamennyi területén.
Nagyenyed testvérváros Axente Sever Általános Iskolájával már tíz éves a testvériskolai
kapcsolat, melynek keretében kölcsönös látogatásokat (csereüdültetést) szervezünk.
A 2009/2010-es nevelési- és oktatási év feladatellátásáról készült jelen szakmai beszámoló a
Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének Működési – Minőségirányítási
Programjának (ÖMIP) 4.2.2. pontjában meghatározott szempontok alapján készült.
Tanulói nevek a személyiségjogok védelme érdekében nem szerepelnek, kizárólag a
versenyeredményeknél.

Gyomaendrőd, 2010. június 18.

……………………………………..
Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető

Záradék:
Az Éves beszámolót a nevelőtestület a 2010. június 18-án megtartott értekezletén egyhangúlag
elfogadta.
Gyomaendrőd, 2010. június 18.
…………………………………….
F. Nagy Lajosné
jkv-vezető
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Bevezetés
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2009/2010-es tanítási évben is a 2008/2009-es
tanévben kialakított struktúra szerint működött.
Diákjainkat most is felkészítettük szereplésekre, elkísértük őket versenyekre, felvételikre,
elvégeztük az első és a második félév feladatait. Megrendeztük a félévi, a tanév-végi vizsgákat,
bemutatókat és az idén először kötelező művészeti alapvizsgákat. Mindezek mellett továbbra is
célunk a művészeti iskola megtartása, a jövőnek történő megőrzése, az oktatás továbbfejlesztése.
Kollégáimmal, a hozzánk járó tanulók szüleivel, az intézményt támogató gyomaendrődiekkel
együtt valljuk, hogy egy település jövőjét, lakosainak szülőföldhöz való ragaszkodását kulturális
komfortérzetük, művelődési lehetőségeik is nagymértékben befolyásolják. Reméljük, hogy ezt az
összefüggést olyanok is látják, akik tevőlegesen tenni tudnak azért, hogy minden gyermeknek
esélye legyen művészetoktatásban részt venni, éljen akár a legkisebb településen, vagy a
legszegényebb körülmények között is. Reméljük azt is, hogy minél többen felismerik, a
művészeti nevelés nem egyenlő a művészképzéssel, főleg nem alapszinten, viszont kiválóan
alkalmas a személyiség kiteljesítésére, építésére, a kreativitás, az érzelmi intelligencia, a
kommunikációs kultúra és még számos, az életben nélkülözhetetlen készség fejlesztésére

I.

Gazdálkodás, tanügyigazgatás

1.

Gazdálkodás

1.1 Pályázatok
Sajnos a tevékenységi körünkhöz illeszkedő pályázati lehetőségek hiányában az intézménynek a
2009/2010. tanévben nem állt módjában pályázatot készítenie.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által benyújtott 16/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
alapján az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatásából az intézmény 5 136 600 Ft-tal
gazdálkodhatott, melyet az intézmény 2010. június 30-ig teljes egészében felhasznált.
1.2 Fejlesztések, felújítások
A 2009. évben fejlesztésre 1 000 000 Ft költségvetési keret állt rendelkezésünkre, melyből 2009
augusztusában szigeteltetnünk kellett az iroda helyiséget, valamint három ablak műanyag
nyílászáróra történő cseréjét oldottuk meg. Mivel rendszeres beázások vannak és a falak
állandóan penészednek, a későbbiekben elengedhetetlenül szükséges lesz az intézmény teljes
körű külső szigetelése, a fennmaradó ablakok cseréje, valamint az iskola tantermeinek tisztasági
festése, ami beköltözésünk (1999) óta nem történt meg.
A 2010. évben épület felújítási munkára nem áll költségvetési keret, ezért az éves
költségvetésen belüli átcsoportosítással és racionális gazdálkodás mellett készült el az új
palakerítés 49 600 Ft értékben. További megtakarítással kívánjuk megoldani júliusban a
táncterem, a kézműves-műhelyterem tisztasági festését és az oldal kerítés rendbetételét.
1.3 Szakirodalom vásárlása
A szakirodalom vásárlásra fordítható összeg a 2009. költségvetési évben nem a normatív kötött
felhasználású támogatás körébe tartozik, hanem „beépítésre került” a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény költségvetésébe. Összege: 4 000 Ft/pedagógus.

A szakirodalom vásárlásra fordítható összeg 11 fő részére: 44 000 Ft kifizetése 2010
májusában megtörtént, számlákkal történő elszámolási határidő: 2010. december 31.
1.4
Ellenőrzések
2009 októberében a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Iroda belső ellenőrzést
végzett. Az ellenőrzés tárgya: a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógus
állománya összetételének vizsgálata, a jelentkező túlórák, költségtérítések, egyéb nem rendszeres
személyi juttatások elszámolásának ellenőrzése a 2009. január. – 2009. augusztus 31. közötti
időszakra vonatkozóan.
A belső ellenőr összegzése:
 Az intézménynél a vizsgált időszakban a pedagógus átlaglétszám a fenntartó által
jóváhagyott létszámkeretet nem haladta meg.
 A számfejtett személyi jellegű juttatások összegei megegyeznek a kinevezésekben
meghatározott alapilletmények összegeivel.
 A munkáltató részéről vizsgálni szükséges, hogy foglalkoztatási szempontból szabályosan
történik-e a dolgozók nagymértékű túlórával történő terhelése.
 A magas túlórák száma miatt szükséges egy szakmai vizsgálat, mely alapján
megállapítható, hogy a kéthavi időkeret számításánál hogyan kerül figyelembe vételre a
vonatkozó jogszabályi előírások betartása.
 A kiküldetési rendelvényeken a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt az
elszámolás a hivatali célú saját tulajdonú gépjármű használat költségtérítése címen, az erre a
célra fordított kiadások meghaladják a tervezett összeget.
 Hunya telephelyen a néptánc- és a képzőművészeti oktatás a költség-hatékony
gazdálkodás követelményeinek figyelembe vételével valósult meg 2009.01.01. – 2009.05.31.
között.
2009 decemberében átfogó helyszíni pénzügyi ellenőrzést tartott a MÁK. Megállapításai a
jegyzőkönyvekben részletesen olvashatók. Az Igazgatóság által elvégzett tételes vizsgálat után
néhány esetben a jogosultság hiányát állapították meg, normatíva szempontjából visszafizetési
kötelezettségünk keletkezett, összege: 504 333 Ft volt, melyet az intézmény a 2009. évi
költségvetéséből fedezett.
2010. január 25-én az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hazai Pályázati Igazgatósága
helyszíni ellenőrzést végzett. A vizsgálat tárgya: a 8/2008. (III. 20.) OKM rendelet, 2.§ - 3.§ az
alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása. A helyszíni ellenőrzés során a megtekintett
minták dokumentálása, igazolása rendben volt, hiányosságot, eltérést a Pályázati Igazgatóság
nem talált.
2010. február elején a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás végzett belső ellenőrzést.
Ellenőrzés tárgya: A 2009. évi normatív hozzájárulás teljesítmény mutatóinak ellenőrzése. A
belső ellenőr javasolta az intézményi szabályozásban és gyakorlatban a közoktatási és
költségvetési törvényben előírtak következetesebb betartását, valamint a térítési díjak előírt
határidőre történő hiánytalan beszedését.
2010 júniusában a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzést tartott. Az
ellenőrzés tárgya: átfogó pénzügyi ellenőrzés az ÖMIP alapján.
1.5 Pénzforgalmi adatok

Az intézményünk jóváhagyott 2009 éves költségvetése, valamint az OKM pályázat bevételei a
tervezet szerint alakultak, illetve 3 865 000 Ft pénzmaradványt eredményeztek. Mindez a
költség-hatékony gazdálkodás, valamint a dologi kiadások minimalizálása mellett valósulhatott
meg. A pénzmaradvány az intézmény 2010. évi működési költségeit terheli.
2010. január 01. – 2010. június 1-ig
Megnevezés

Működési bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen
Személyi juttatások
(áprilisig könyvelve)
Munkaadót terhelő járulékok
(áprilisig könyvelve)
Dologi és egyéb folyó kiadások
Kiadások összesen

Intézményi szintű (Ft)
Mód.e.i.
Teljesítés
(Ft)
(Ft)
3 158 000
3 865 000
7 023 000
33 239 000

411 430
0
411 430
12 319 020

Pénzügyi
teljesítés
(%)
13,03
0,00
5,86
37,06

8 763 000

1 223 296

13,96

10 993 000
52 995 000

2 746 946
16 289 262

24,99
30,77

A működési bevételek pénzügyi teljesítése azért minimális (13%), mert az éves térítési
díjak beszedési határideje 2010. október 31, így ezt követően fog realizálódni.
A kiadási összegek teljesítése is kevesebb még az 50%-nál, mivel a személyi juttatások és a
hozzájuk kapcsolódó járulékok könyvelése egyelőre áprilisig történt meg.
Hunya telephelyen a néptánc- és a képzőművészeti oktatás a költség-hatékony gazdálkodás
követelményeinek figyelembe vételével valósult meg az eddigiekben, de itt kívánom jelezni,
hogy az alsó tagozatosok rendkívül alacsony létszáma miatt a hunyai telephelyen az oktatást
megszüntetjük a 2010/2011 tanévben. A tanulók nagy része a gyomaendrődi Szt. Gellért
Általános Iskolában folytatja általános iskolai tanulmányait, és így művészeti képzésben is ott
részesülnek, vagyis a gyerekeknek lesz lehetőségük tanulmányaik továbbvitelére.

2.

Tanügyigazgatás

2.1. Normatív létszám
A tanulók létszáma az elmúlt évekhez viszonyítva, mint mindenhol, nálunk is csökkenő
tendenciát mutat. Ennek oka városunk gyermeklétszámának folyamatos csökkenése, és az, hogy
egyre növekszik a szabadidő eltöltésének kínálata. Természetesen ez kedvező iránynak látszik,
de valójában veszélye is van. Nagy hagyománnyal rendelkező tevékenység formák sorvadhatnak
el, megindulhat a fiatalok egyesületről egyesületre, egyik tevékenységtől a másikhoz való
„vándorlása”, ami sokaknál a kitűzött cél, a kitartó, elmélyült munkára való törekvés kialakulását
és az annak köszönhető eredmények elérését nehezíti meg. A csökkenő tanulólétszám
megállítása, a probléma megoldása csak a fenntartó együttműködésével valósítható meg.
2009. október 1-jei állapot
Művészeti ág
Zeneművészet

Létszám
(fő)
102

HH*
(fő)
26

HHH*
(fő)
9

SNI*
(fő)
-

(előképzősökkel)
Képző- és iparművészet
150
Táncművészet
303
Színművészet
13
Összesen:
568
*HH = hátrányos helyzetű
*HHH = halmozottan hátrányos helyzetű
*SNI = sajátos nevelési igényű

65
98
8
197

8
35
1
53

4
1
5

2.2. Év közbeni tanulói mozgás
Művészeti ág

Zeneművészet
Képző- és iparművészet
Táncművészet
Színművészet
Összesen:

Beiratkozott tanulók
2009. október 1. után
(fő)
3
1
2
6

Kimaradt tanulók
2009. október 1. után
(fő)
1
3
1
4

Az év közbeni tanulói változás az előző évekhez viszonyítva minimális.
1.1. Túlóra alakulása
Időszak
2009. szeptember – 2010. június

Pedagógusok
száma (fő)
9 fő

Elszámolt túlórák
száma (óra)
451

Túlórák száma
átlag (óra/fő)
50,11

II. Személyi és tárgyi feltételek
1.

Személyi feltételek

Az intézményben jelenleg 11 fő főállású pedagógus dolgozik, további jogviszonyban 6 főt
foglalkoztatunk. A 3 fő technikai dolgozó közül 1 főt 8 órában, 2 főt 6 órában alkalmazunk. Az
önkormányzat által engedélyezett álláshelyeket betöltöttük.
2010. március 1-jétől az intézményvezető - betegsége miatt - hosszabb táppénzre
kényszerült, munkáját megbízott helyettes intézményvezető látja el. Március 1-től az
intézményvezető szolfézs óráit helyettesítéssel 1 fő óraadó, a megbízott helyettes
intézményvezető 12 óráját 2 fő óraadó látta el.
A táncművészeti ágban egy pedagógus külföldi munkavállalása miatt 2010. június 23-án
lemondott közalkalmazotti munkaviszonyáról, munkakörének betöltésére álláshirdetést adtunk
fel. Előreláthatólag egy kolléganő terhessége miatt a 2010/2011 tanév során helyettesítésre lesz
szükség. Zongora szakon a beiskolázási tervnek megfelelően az idei tanévben befejezte
továbbképzését egy kolléga. Vele és egy óraadó segítségével biztosított a hosszútávra ható
szakmai munka. Hegedű szakon sajnos évről-évre kevesebb gyermek kíván tanulni, a pedagógus
kötelező óraszámát szolfézs órákkal egészítjük ki. Ha szeptemberben a citera tanszak iránti

csekély érdeklődés nem változik, akkor jelenlegi pedagógusunk nem tudja tovább vállalni a
Dévaványáról történő átutazást és az óraadást. A két tanuló át fog járni a tanár úr főállású
munkahelyére.
A 2009/2010-es tanév pedagógus létszáma
Művészeti ág/
Pedagógus neve

Magasabb
vezető/vezető
beosztás

Tanított
tantárgyak

3.

Zeneművészet
Holubné Hunya
Anikó
Pappné Németh
Hedvig
Berg Andrea

4.

Halász János

5.

Halász Valéria

6.

Szabó Mária

7.

Imre Mária

8.

Erdei Attila

szolfézs
(helyettesítés
2010. március
01-től)
citera

9.

Rudokász Diána

zongora

1.
2.

igazgató

Ellátott további
feladatok

szolfézs
hegedű,
munkaközösségszolfézs
vezető
zongora,
szolfézs,
korrepetíció
trombita,
szaxofon, kürt,
harsona,
zenekar,
kamara
furulya,
klarinét,
fuvola
gitár

10. Kovács
Gabriella
Táncművészet
11. Weigert László

zongora

12. Dezső Linda

néptánc

13. Jenei Éva

társastánc

14. Tímár Krisztián

társastánc

15. Gózon Mihályné
Majorosi Tímea
16. Varjúné Farkas
Enikő Vanda

néptánc,

néptánc

néptánc,
iskolatitkár

Jogviszonya

főállású
pedagógus
főállású
pedagógus
főállású
pedagógus
főállású
pedagógus

főállású
pedagógus
főállású
pedagógus
óraadó

további
jogviszony
további
jogviszony
további
jogviszony
munkaközösségvezető

főállású
pedagógus
főállású
pedagógus
főállású
pedagógus
főállású
pedagógus
GYES-en
GYES-en

17. Novák Éva
Képző- és
Iparművészet
18. Hevesi-Nagy
Anikó

19. Molnárné Pésó
Irma
20. Kondorné Tímár
Erzsébet

21. Dinya Lívia

Szín- és
bábművészet
22. Kónyáné Jakab
Ida

balett

megbízott
képző- és
helyettes
iparművészet
intézményvezető
(2010. március
01-től)
képző- és
iparművészet
képző- és
iparművészet
(helyettesítés
2010. március
01-től)
rajz-festésmintázás,
kézműves
(helyettesítés
2010. március
01-től)

színjáték

további
jogviszony

munkaközösségvezető

főállású
pedagógus

további
jogviszony
óraadó

óraadó

óraadó

2. Tárgyi feltételek
Az Oktatási Minisztérium által kiírt alapfokú művészetoktatási pályázatból elnyert támogatásokat
a 11/1994. MKM rendeletben foglalt kötelező eszközök és felszerelések beszerzésére fordítottuk.
Táncművészeti ág:
 Ipodok,
 hangfalak,
 néptánc csizmák,
 néptánc nadrágok,
 néptánc kalapok
 kislány ingek
 speciális versenyruhák
 társastánc lábbelik
Képző- és iparművészeti ág:
 festőállványok
 notebook,
 szakmai anyagok (festékek, agyag, gyöngy, dypa …stb.)
Szín- és bábművészeti ág:
 jelmezek
Zeneművészeti ág:
 kották
 zeneművészeti szakirodalom
 fúvós kellékek
 fuvolák
 gitár
A következő tanév során a zeneművészeti ág valamennyi tanszakán hangszerfelújításokra
lesz szükség. Elengedhetetlen az elektromos zongorák, a fuvolák, a hegedűk, a pianínók,
valamint a hangversenyzongora felújítása, javítása, és gitárhúrok beszerzése.
A táncon a szükséges felszerelések, a megfelelő technikai, tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak, viszont a tánctermi probléma megoldatlan maradt. Nyáron kerül sor a balett szőnyeg
letételére, ami a balett és néptánc számára megkönnyíti az oktatást, de a társastánc számára
alkalmatlan, ezért terembérléssel kell a problémát megoldani. A táncművészeti ágban a jövőben
fokozottabb odafigyelést igényel az elméleti oktatáshoz nélkülözhetetlen felszerelések, eszközök
beszerzése, valamint a ruhatár megfelelő elhelyezésére szolgáló szekrények megvásárlása is.
Az endrődi színjáték tanszakon folyamatos a jelmeztár fejlesztése, a későbbiekben
szakirodalom és kellékek biztosításáról is gondoskodni kell.
A képzőművészeti ágban az oktatáshoz szükséges eszközök nagy részét az évek alatt
beszereztük, viszont az alapanyagok megfelelő tárolására szolgáló szekrények és egy nagyméretű
grafikai prés még mindig hiányoznak. A különböző alapanyagokat és fogyóeszközöket (festékek,
papír, ceruzák, ecsetek, agyag stb.) az elhasználódás mértékében rendszeresen pótoljuk.

3.

Továbbképzés

A 2009/2010. évi beiskolázási tervet az iskola továbbképzési programjának megfelelően
készítettük el. Intézményünk szem előtt tartja az újabb minősítési eljárást, melynek várható
időpontja a 2011/2012. tanév. Ezért 1 kolleganőnk szakirányú zongora szakának elvégzését a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, az intézményi költségvetésből teljes mértékben
támogattuk. Fontos szempontnak tartjuk a hosszú távú szakos ellátottság biztosítását.

III.

Oktatás, képzés

1. Szorgalom
A tanulók szorgalma, illetve tudásszintje a legtöbb művészeti ágban megfelel a gyermekek
életkori sajátosságainak. Az átlagostól a kimagaslóan jó eredményekig minden szint
megtalálható. A zenei tanszakokon és az endrődi telephelyen a tanulók motiváltsága viszont
évről-évre csökken, vagy stagnál sajnos.

2. Eredmények, kudarcok
Minden tanszakról elmondható, hogy ebben a tanévben is odaadó pedagógusok irányításával
lelkes, tehetséges gyerekek folytathatták tanulmányaikat. A szaktanárok időt, fáradságot nem
kímélve, számtalan esetben díjazás nélkül öregbítették az iskola és Gyomaendrőd város hírnevét.
A versenyeken való részvétel elsősorban attól függ, milyen szintű (megyei, országos) verseny
kerül megrendezésre az adott időszakban, és van-e, vagy vannak-e kiugró képességű diákok az
adott tanszakon. A város rendezvényeit színesebbé tévő szereplések gyakran meghatározóbbak,
mint egy-egy helyezés elérése. Az alábbi növendékeink szerepeltek kimagasló eredménnyel a
különböző versenyeken:
Versenyek
Résztvevő tanulók
Felkészítő tanár
NEMZETKÖZI VERSENYEK:
Nemzetközi Gitárverseny,
Szabadka

Kurilla Zoltán:
I. Korcsoport: 2. hely
Füzesi András:
II. Korcsoport: 2. hely

Szabó Mária

Klasszikus balett tanszak
Különdíj

Novák Éva

ORSZÁGOS VERSENYEK:
VIII. Országos Táncjáték
Fesztivál
Budapest
III. Országos Tűzzománc- és
Kerámiakészítő Verseny,
Révfülöp
REGIONÁLIS VERSENYEK:
(Békés, Csongrád és BácsKiskun megye)
II. Kádár Ferenc Regionális
Népzenei Verseny,
Dévaványa
MEGYEI VERSENYEK:

Magyari Tünde kerámia
III. Korcsoport: 200 versenyző
közül 13.

Rafael Péter citera
Népzene kategória: 2. hely

Hevesi-Nagy Anikó

Erdei Attila

Megyei Hegedű Verseny,
Békéscsaba

Bela Gréta Virág hegedű
VI. Korcsoport: 2. hely

Pappné Németh Hedvig

2.1 Táncművészet
A klasszikus balett tanszak fejlődését mutatja, hogy növendékei különdíjjal tértek haza a
Budapesten megrendezett VIII. Országos Táncjáték Fesztiválról. A tizenhárom tanuló Novák
Éva koreográfiáját, Adolphe Adam: Giselle című romantikus balettjét adta elő. A
táncpedagógusok Országos Szövetsége által szervezett versenyen Novák Éva művészeti vezetőt
oklevéllel jutalmazta a zsűri.
A társastánc tanszakon a Kner Tánc-Sport Egyesület neve alatt versenyző diákok több
országos bajnokságon, magyar bajnokságon és ranglista versenyen értek el döntős helyezéseket,
valamint területi bajnokságról, egyéb klubközi versenyről is hoztak haza érmeket. A MTASZ
(Magyar Tánc Sport Szakszövetség) által rendezett versenyeken csak Egyesületi tagok
indulhatnak, így nem lehetséges a Művészeti Iskola neve alatt versenyezniük a tanulóknak, a
társastánc-pedagógusaink állásfoglalása szerint művészeti iskolás versenyeken pedig nem
indíthatnak gyermeket MTASZ engedélyének hiányában. A művészeti iskola által is jegyezhető,
az intézmény 2011/2012-es minősítésekor is értékelhető eredmények ezért nem születtek ezen a
művészeti területen az idei tanévben. A Kner TSE a társastánc tanszak közreműködésével 2010.
május 22-én tartotta meg Évzáró bemutatóját a Katona József Művelődési Központban.
A néptánc nem versenysport, ritkán rendeznek versenyeket ezen a területen, ezért nem
feltétlenül a versenyeredmények számítanak pozitív eredménynek. Viszont így is illeszkedik a
művészetoktatás alapvető célrendszerébe, hiszen olyan gyermekek oktatása, nevelése a fő
törekvésünk, akik pozitív életérzéssel viszonyulnak múltjukhoz, jelenükhöz, jövőjükhöz. Ebből
adódóan komoly eredmény, hogy ebben a populáris világban vannak még gyermekek, akik
szabadidejüket áldozva foglalkoznak a magyar néptánc-kultúrával. Fontos eredménynek
könyvelhető el többek között az is, hogy a néptánc tanszakon több olyan tanuló is található, akik
komoly betegségekkel küzdenek, de a csoport közösségi ereje és empátiája sokszor átsegíti őket
a nehéz helyzeteken, befogadja őket, teljes értékű emberként kezelve.
A Körösmenti Táncegyüttes utánpótlásának nevelése az Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény néptánc tanszakán történik, felmenő rendszerben. Az együttes jelenleg 4 csoportot
foglal magában, melynek több mint 80%-a művészeti iskolai növendék. 2009 szeptembere óta
néptáncosaink a Gyomaendrődi műsorokon kívül számtalan rendezvénysorozaton szerepelnek
folyamatosan, ilyenek például a Megyejárás, Kapunyitogató és egyéb megyei rendezvényekre
történő felkérések teljesítése.
Az Évzáró néptánc bemutató 2010. június 5-én került
megrendezésre a Katona József Művelődési Központban.
2.2 Zeneművészet
A zeneművészeti ág számos tanszakot ölel fel intézményünkben. Ennél fogva az előadóművészeti ágak közül legtöbb szereplése a zenei tanszakoknak volt. Ősszel a fuvolások egy
kiállítás megnyitón léptek fel a Képtárban és október 23-án a Polgármesteri Hivatal Ünnepi
Testületi Ülésén. December 18-án a már hagyománnyá vált „zeneiskolai” Karácsonyi
hangversenyen a tagozat minden tanszakáról szerepeltek növendékek. Az Ovi karácsonyon a
legkisebbek, az Idősek karácsonyán az idősebbek is meghallgathatták fúvósainkat. Február 23án került megrendezésre a nagy sikerű Zenélő esték soros koncertje a Polgármesteri Hivatalban.
A márciusi kihelyezett Ünnepi Megyegyűlésen a fúvós tanárok és növendékeik játszottak.

2.3 Képzőművészet
Azok a tanulók, akik eredményeket érnek el versenyeken vagy felvételiken, lényegesen több órás
képzésben részesülnek, mint a kötelező óraszámuk ezt lehetővé tenné. A tagozatra jellemző,
hogy a tehetséggondozó, felkészítő munkát a pedagógusok szakmai elkötelezettségből, és nem
külön óradíjért vállalják. Szöllősi Tünde, Csomós Brigitta középiskolai tanulmányaikat
szeptembertől a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola Iparművészeti tagozatán kezdhetik meg.
Fontos eredménynek tartjuk, hogy visszajáró növendékeink, Lövei Zsófia és Kondor Nóra
sikeresen felvételiztek a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar képi
ábrázolás szakára.
A 2009/2010-es tanév során a képző- és iparművészeti tagozat több kiállításon és egy
országos versenyen vett részt, valamint különböző rendezvényeken vállalt tevékeny szerepet.
 Az októberi Gyomaendrődi Őszi Tárlaton több továbbképzős növendékünk is részt vett,
ahol diákjaink munkái is sikeresen szerepeltek.
 A szarvasi Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói kiállítással
egybekötött szakmai továbbképzést tartott, ahol a Gyomaendrődiek munkáit elismeréssel
méltatták a megye szaktanárai.
 A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában, az intézmény Karácsonyi rendezvényének
kirakodóvásárán az idén is minden kézműves tárgy gazdára talált.
 A továbbképzős tanulók kézműves foglalkozása színesítette a programot a
tánctagozatosok februári farsangi mulatságán.
 Az „Országos Kerámia- és Tűzzománckészítő Verseny” döntőjébe került Magyari Tünde
tanulónk. A Révfülöpön megrendezett májusi rendezvényen a nagyon szép 13. helyet
sikerült megszereznie (közel 200-an jutottak döntőbe az országból).
 Hunyán működő csoportunk az általános iskolában ismét szép kiállítással zárta a tanévet,
a hunyai lakosság számára bemutatva fejlődésüket.
 A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola aulájában az ottani képzős csoport az
intézmény évzáróját látványos installációval tette még emlékezetesebbé.

A kézműves szak kiállítással és tombolatárgyak készítésével járult hozzá az
alapítvánnyal közösen megrendezett júniusi évzáró gálaműsor sikeréhez.
A nehézségekből, a tapasztalatok összegzése alapján megfogalmazhatók azok a feladatok,
amelyek hosszabb távon kell, hogy az intézmény munkáját meghatározzák. Elengedhetetlen a
következők átgondolása, megoldása a jövőben:
A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is nehéz a Kis Bálint Általános Iskolából történő
beiskolázás. Az alsó tagozatosok szülei számára komoly probléma nap közben a gyermekek
intézményünkbe való eljuttatása, a gyerekeknek pedig megterhelést okoz a hosszú gyalog út, ami
hamar kedvüket szegi és inkább kimaradnak. Erre tűnik jó megoldásnak a Hősök úti iskola
termeiben történő foglalkoztatás a kisebbek számára. Az utóbbi években alig-alig jelentkeznek új
felsős tanulók a Kis Bálint iskolából az intézménybe. A felső tagozaton a szakmai
szempontoknál gyakran vonzóbb a szülők számára a délutáni szakkörök ingyenessége, helyben
történő lebonyolítása. Ez nem csak a művészeti iskola, hanem a város számára is hátrányos,
hiszen megnehezíti a művészetoktatás finanszírozását, kevesebb tanuló után kisebb az állam
anyagi hozzájárulása.
Lényeges cél az általános iskola vezetésével való összehangolt együttműködés. Törekedni
kellene a szakos tanárok által az ügyesebb tanulók hatékonyabb művészeti iskolába irányítására.
A művészeti iskolában már jól felszerelt tanszakok, szakmailag igényes, kipróbált tananyag és
megfelelő óraszám áll rendelkezésre. Felesleges és gazdaságtalan a két, közös fenntartóval

rendelkező intézményben különböző elnevezéssel, de lényegében azonos délutáni művészeti
tevékenységet folytatni.
A művészeti iskola feladata, hogy a hátrányok, a rossz elhelyezkedés, a térítési díj
kötelezettség ellenére a szakmai szempontok, a megfelelő felszereltség mellett megkeresse
azokat a lehetőségeket, amelyekkel vonzerejét az általános iskolai szakkörökkel szemben növelni
tudja.

3. Művészeti alapvizsga
Iskolánkban 2009/2010-es tanévben először került lebonyolításra az alapfokú évfolyamokon
tanulók művészeti alapvizsgája.
Az alapfokú művészetoktatásban a 2004/2005-ös tanévtől beiratkozott tanulók felmenő
rendszerben a 6. alapfokú művészetoktatási évfolyam végén - rövid tanszakok esetében (klarinét,
kürt, szaxofon, harsona) a 4. évfolyam végén - művészeti alapvizsgát tehetnek. A művészeti
alapvizsga letétele a művészeti iskolában való továbbhaladás feltétele. Művészeti záróvizsgára az
a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát
sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. (A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
valamint az annak módosításáról szóló 2005. évi CXLVII. törvény, továbbá a 11/1994 MKM
rendelet 26.§ (3) bekezdése és az 51.§ (3) bekezdése alapján.) A művészeti alapvizsgára előzetes
jelentkezés szükséges, amelyet a szülők is aláírtak.
A vizsgaidőszak 2010. június 7-9-ig tartott. A vizsgákra történő jelentkezési határidő 2010.
május 21. volt. A vizsgatárgyak természetesen megegyeztek a korábbi évek során tanult
tantárgyakkal. A vizsgafeladatokat, a tételrendszert az intézmény tanárai dolgozták ki oly módon,
hogy azokból megállapítható legyen a tanuló tudása. A vizsgák a törvényi előírások alapján
kidolgozott és a tantestület által elfogadott vizsgaszabályzatnak megfelelően kerültek
lebonyolításra. Összesen 29 tanuló tett sikeres alapvizsgát, és így folytathatja tanulmányait a jövő
tanévtől a továbbképző-évfolyamokon.

IV. Szervezet és vezetés
1. Szervezeti kultúra, klíma
A Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel történő összeolvadásunk egyrészt
fejlődést jelentett az intézmény képzési kínálatában, másrészt a két korábbi intézmény eltérő
múltjából, munkaszervezési hagyományaiból származó konfliktusok megjelenését is magával
hozta.
Gondot okoz a művészeti iskola társastánc tanszakának a Kner TSE-vel való személyi
keveredés, ebből kifolyólag nehézségekbe ütközik a terembérek, öltözékek és táborköltségek
megfelelő elkülönítése. A társastánc tanszak pedagógusai szerint tanulóik csak MTASZ
versenyeken kívánnak részt venni, mivel a művészeti iskolás versenyek színvonala alatta marad a
MTASZ által szervezett versenyeknek. A művészeti iskola szerint a felkészítés költségeit ebben
az esetben a gyerekeket versenyeztető Kner TSE-nek kellene viselnie. Vitákat szül a
pedagógusok azon állítása is, mely szerint MTASZ (Magyar TáncSport Szakszövetség)
versenykönyvvel rendelkező gyerekek művészeti iskolák által rendezett versenyeken nem
indulhatnak, de ezt sem a MTASZ versenyszabályzata, sem egyéb szabályozás nem támasztja
alá. Amennyiben vannak érdeklődő tanulók, és az iskola állja a költségeket, akkor munkaköri
kötelessége a pedagógusnak olyan versenyekre is felkészítenie a gyerekeket, amelyeken az elért
sikerek az intézmény számára minősítéskor pontot érnek, vagyis a későbbiekben emelt összegű
állami normatívát eredményeznek. Az intézmény határozott véleménye, hogy a Kner Tánc-Sport
Egyesület kiadásait a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nem vállalhatja fel, hiába

sok a közös növendék. Ezen indok alapján más oktatási intézmény vagy egyesület sem várja el,
hogy a művészeti iskola költségvetése fedezze versenyeztetési, szereplési vagy táborozási
költségeiket. A további nézeteltérések megelőzése érdekében a fentiek elfogadása a
táncpedagógusok részéről nélkülözhetetlen.
A jövőben az intézmény vezetésének egyik fő célja, hogy fokozottabb hangsúlyt helyezzen
a tantestület közösséggé formálása érdekében. Ezt egyrészt a bizonytalanságok
megszüntetésével, a feladatok igazságosabb elosztásával, közös szakmai élményszerzési
lehetőségekkel, az iskola környezetének, felszereléseinek gondozottabbá tételével, az igényekre
való fokozottabb odafigyeléssel kívánja elérni. Természetesen létfontosságú az alkalmazotti
közösség részéről az elkövetkező időszakban a fenntartói és munkáltatói döntések
következetesebb betartása, még akkor is, ha nem mindenben értenek egyet vele. Lényeges
szempont, hogy mind az itt dolgozóknak és a tanulóknak, mind a külső szemlélőknek tartósan
pozitív összképe alakuljon ki iskolánkról.

2. Minőségfejlesztési csoport működése
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 2006. évi módosítása kötelezővé teszi az iskola
teljes körű önértékelését, illetve a pedagógusok és a vezetők munkájának értékelését.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény törvényi kötelezettségének eleget téve
elvégezte az alkalmazottak és vezetők teljesítményének értékelését. A teljesítményértékelési
szempontok közé beépítésre kerültek az egyes pedagógusokról és az intézményvezetőről alkotott
szülői és tanulói vélemények is. A személyre szóló értékelési rendszer alapvető célja az oktatás
minőségének javítása a személyek teljesítményének növelésével. Ezt csak akkor érhetjük el, ha
az értékelés folyamán az objektivitásra törekszünk.
Megbízási szerződéssel a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet alapján minőségfejlesztési
csoportot neveztünk ki, a csoport egy vezetőből és két tagból állt.
A minőségfejlesztési vezető feladata és kötelessége:
- működtetni az intézmény minőségügyi rendszerét,
- koordinálni a minőségfejlesztési csoport munkáját,
- felülvizsgálni az Intézményi Minőségirányítási Program működését
- szakmailag ellenőrizni a minőségirányítással kapcsolatos dokumentációk
- tájékoztatni az intézményvezetést és a tantestületet az elvégzett munkáról,
- munkajelentést leadni a tanévzáró értekezletre,
- javaslattétel a feltárt problémák kezelésére, intézkedési tervek készítése a végrehajtásra,
- a feladatok teljesülésének, a határidők betartásának követése,
- a minőségügy területén fejleszteni tudását, értékelési eszközrendszerét és kommunikációs
kultúráját,
- motiválja a csoport tagjait az aktív részvételre, személyes példát mutat.
A minőségfejlesztési tagok feladata és kötelességei:
- a minőségfejlesztési vezető munkájának segítése, adatgyűjtés, adatfeldolgozás és az
adatok kiértékelése során
A pedagógusok teljesítményértékelése mellett elégedettségi felmérést végeztünk a szülők,
tanulók körében, amit intézményünk legutóbb a 2004/2005. tanévben végzett.

Kiosztott kérdőívek száma:
Visszaérkezett kérdőívek:

2004/2005.
165 db
103 db

2009/2010.
148 db
91 db

Százalékosan:

62,4 %

61,5 %

A minőségfejlesztési csoport vezetésével megbízott Jenei Éva beszámolója a 1. számú
mellékletben található.
Az elégedettségi felmérés kiértékelését és a teljesítményértékelés elemzését Bárkainé Szmola
Andrea minőségfejlesztési tag végezte. A vizsgálat eredményét a 2. számú melléklet
tartalmazza. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

3. Külső kapcsolatok: partnerközpontúság – társintézmények,
alapítványok
Az iskolavezetés fontos feladata a partnerekkel való jó kapcsolat kialakítása, továbbfejlesztése.
Tőlük kapunk motivációt az újabb tevékenységeinkhez, segítséget a nehézségek leküzdéséhez, új
lehetőségek felkutatásához, időnként különböző eszközöket, vagy helyiségeket biztosítanak
számunkra. Visszajelzéseik útmutatók munkánk értékeléséhez, elvárásaik ismerete létfontosságú
tevékenységünk minőségének javításához.
Közös diákjaink miatt kiemelten fontos számunkra az oktatási intézményekkel való harmonikus,
kiegyensúlyozott kapcsolat kialakítása, megőrzése. Beiskolázáskor nyújtott segítségük nélkülözhetetlen
számunkra. Programterveink, órarendünk kialakításánál igyekszünk alkalmazkodni hozzájuk,
rendezvényeik lebonyolításában pedig gyakran aktív szereplőként veszünk részt. Ha szükséges számukra,
kisegítjük őket eszközökkel, időnként teremgondjaikon is enyhíteni tudunk (Városi Képtár, O-Mart
Könyvesház, Endrődiek Baráti Köre, Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa, Csillagpor Egyesület,

Határ Győző Városi Könyvtár, Endrődi Közösségi Ház, Családsegítő Központ, Idősek otthonai,
stb.).

Gyomaendrőd városi rendezvényeibe nem csak rendszeres közreműködőként (Sajt és
Túrófesztivál, Halászléfőző Verseny), hanem némely esetben szervezőként is igyekszünk
bekapcsolódni (Hősök Napja).
Munkánkban nagy segítségünkre van a Hallható Hang és a Körösmenti Táncművészeti
Alapítvány, melyek a Gyomaendrődön élő gyermekek művészeti képzését támogatják.
Besegítenek a nehezebb anyagi körülmények közt nevelkedő gyermekek éves térítési díjába, a
versenyekre, fesztiválokra történő utaztatás, vagy az időközönkénti táboroztatás költségeibe is.
Az intézmény népszerűsítésére, társadalmi elismertségének növelésére, az alapítványok
bevételének gyarapítására szerveztük meg gálaműsorunkat a tanév végén. A Katona József
Művelődési Központ előterében a képző- és iparművészeti tagozat kiállítása, a színpadon pedig a
műsor keretében a zenészeken kívül a balett, a színjáték és a nép- és társastánc tanszak lépett fel.
Mivel a Gálaműsor belépő díjas, a közönségnek szerettünk volna kedvezni a belépőjegyek
sorszámának kisorsolásával. A fődíj egy főiskolára készülő növendékünk olajfestménye volt, a
többi ajándékot a kézműves tanszak tanulóinak munkái és a Hallható Hang Alapítvány
biztosította.
Nagy örömet okozott számunkra, hogy a rendezvényre a vártnál többen jöttek el, és a
visszajelzések szerint a közönség körében egyértelmű sikert aratott. Szépen alakultak az
alapítvány jegybevételei, és a szülők által „üzemeltetett” kis büfé is remek forgalmat bonyolított
le. Szeretnénk, ha a tanévzárónk ily módon történő megszervezése a jövőben hagyománnyá
válhatna. Jó volna, ha olyan közösségi eseménnyé formálódna, ahol diák és szülő, pedagógus és
vendég egyaránt felszabadultan, kellemesen érezheti magát.
Az intézmény székhelye
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

Zeneművészeti ág (előképző, egyéni és elméleti
foglalkozás)
Képző- és iparművészeti ág: kézműves
Táncművészeti ág: társastánc, néptánc
Színművészeti ág: színjáték
Az intézmény telephelyei
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képző- és iparművészeti ág: kézműves
Zeneművészeti ág (előképző, egyéni és elméleti
foglalkozás)
Táncművészeti ág: társastánc, néptánc
Színművészeti ág: színjáték
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képző- és iparművészeti ág: kézműves
Zeneművészeti ág (előképző, egyéni és elméleti
foglalkozás)
Táncművészeti ág: társastánc, néptánc
Képző- és iparművészeti ág: kézműves
FVM ASZK Szakképző Iskola Gyomaendrődi
Tagintézménye
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Táncművészeti ág: kortárstánc
Szín- és bábművészeti ág: színjáték
Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Táncművészeti ág: kortárstánc, társastánc
Színművészet: színjáték

Hunya Általános Iskola,
5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág: kézműves
Táncművészet: néptánc

Endrődi Közösségi Ház
5500 Gyomaendrőd, Blaha u. 2.
Táncművészet: néptánc

1. számú melléklet
Pedagógus teljesítményértékelés beszámoló
Készítette: Jenei Éva

I.

Alapfogalmak tisztázása:

Teljesítményértékelés:
Olyan folyamat, melynek segítségével a szervezet visszajelzést szerez és ad alkalmazottai
teljesítményéről
A minősítés:
A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt
befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai
fejlődés elősegítése
Kjt.40.§ (4)
323/2008.(XII.29.) kormányrendelet a 138/1992.(X.08) kormányrendelet módosításáról
Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg valamely
jogkövetkezmény – ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is –
alkalmazásakor minősítést említ, azon a közoktatási intézményekben foglalkoztatottaknál a
teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni.”
Tehát intézményünkben a pedagógusok minősítése a teljesítményértékelésükkel azonos.
II.

A teljesítményvizsgálat célja és jellege

A tanári teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy - mintegy hidat képezve az
iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott intézményi szintű célok és az iskolában
dolgozó egyes tanárok munkateljesítménye között - hozzájáruljon az iskolai munka
színvonalának emeléséhez. E cél elérése egyrészt közvetlenül az egyes tanárok oktató-nevelő
munkájának színvonalát javító, másrészt pedig az iskolai munka szervezésével-irányításával
összefüggő (vegyesen egyéni és iskolai szintű) alcélokon keresztül valósulhat meg, azaz mindkét
cél alapvetően fejlesztő és nem minősítő jellegű.




Az oktatás-nevelés szakmai színvonalának emelésére irányuló célok:
o segíteni abban, hogy minden tanár képet alkothasson arról, hogy teljesítménye hogyan
ítéltetik meg kívülről, egy tantestületi konszenzus alapján létrehozott és a tanári
közösség egésze által elfogadott mérce (kritériumrendszer) szerint;
o nyugtázni és méltányolni az elért egyéni teljesítményeket és a kimutatható fejlődést;
o segíteni az esetleges egyéni problémák feltárásában, és erre épülő tanácsadással és
egyéni célok kitűzésével - végső soron azonban az érintett döntéseire hagyatkozva elősegíteni a tanár szakmai fejlődését.
Az igazgatás, a vezetés színvonalának emelésére irányuló célok
o Elősegíteni a színvonal emeléséhez szükséges iskolai tárgyi/igazgatási feltételekkel
kapcsolatos problémák azonosítását és megoldását;
o elősegíteni az iskolai feladatok jobb elosztását;

elősegíteni az egyéni igények/szükségletek és a továbbképzés összehangolását;
adatokat szolgáltatni az iskolai Pedagógiai Program aktualizálásához;
javítani a tanárok és az iskolavezetés közötti kommunikációt;
adatokat, információkat szolgáltatni a beosztással kapcsolatos személyi döntésekhez;
adatokat, információkat szolgáltatni a bérezéssel, jutalmazással kapcsolatos
döntésekhez.
(Megjegyzés: A két utolsó cél képviseli a rendszer egyetlen minősítő és nem fejlesztő szándékú
elemét.)
o
o
o
o
o

III.

Az értékelés tárgya, módszerei és menete

A korrekt teljesítményértékelés eszköze tehát a fent megfogalmazott alapelvek és célok
szellemében kialakított, általánosan elfogadott elemekből álló, adatok szolgáltatására alkalmas
területeket vizsgáló rendszer, amely egy közmegegyezésen alapuló minőségi munka jellemzőit
tükröző komplex követelményrendszeren alapul.
A követelményrendszer alapjai és összetevői
A követelményrendszer három egymást kiegészítő alapon nyugszik:
1.) a pedagógus munkakör általános, helyi és személyre szóló elemeket tartalmazó munkaköri
leírásán;
2.) egy, a munkaköri leírás követelményein túlmutató, a pedagógusi munka különböző
szerepszintjeit és az ezeknek megfelelő képességeket és készségeket átfogó, közmegegyezésen
3.) az előző értékelési ciklus végén született, egyénekre vonatkozó
megállapításokon,

A vizsgálandó területek (Teljesítményértékelési szempontok a Kjt. 40§ szerint)
 A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
 Szakmai, gyakorlati munka
 A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
 Felelősség és hivatástudat
 Pontosság, szorgalom, igyekezet
 Egyéb szempontok
 Vezetői feladatokat ellátók szempontjai
A Kjt. szempontrendszere összevetve a mi szempontrendszerünkkel:
KJT.
SZEMPONTJAI
 ...szükséges szakmai ismeretek


…szakmai, gyakorlati munka



…problémamegoldó képesség



..felelősség és hivatástudat



Pontosság, szorgalom, igyekezet

 Vezetői feladatokat ellátók…
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
SZEMPONTJAI
 ???



A nevelés / fejlesztés / tanítás minősége
Tanítási időkereten túl…



Személyes tulajdonságok



Munkafegyelem



Vezetői feladatokat ellátók

Az egyes szempontok értékelése:
323/2008.(XII.29.) Kormány rendelete a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992(X.8.)Korm. Rendelet
módosításáról:
Kiemelkedő minősítés
Megfelelő minősítés
Kevésbé megfelelő minősítés
Nem megfelelő minősítés

= 3 pont
= 2 pont
= 1 pont
= 0 pont

Az információgyűjtés eszközei
Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott teljesítmény
értékelésére kidolgozott mérőeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. Az
értékelési rendszer négy különböző eszköz segítségével gyűjti be a kritériumokra vonatkozó
információkat:
• Óralátogatási Lap
• Önértékelő Lap
• Teljesítményértékelő Lap
• Értékelési Beszélgetés (és a vizsgálat tanulságait összegző Értékelési Összesítő Lap)

Az értékelés lebonyolítói
Az értékelést az értékelt tanár munkaközösség-vezetőjéből, vagy óralátogatását végzőjéből és
a Minőség Ellenőrzési Csoport tagjaiból álló Értékelő Csoport végzi az érintett tanár aktív
(önértékelés, véleménynyilvánítás, vita formájában történő) közreműködésével.
A mérőeszközök közül az Óralátogatási Lap kritériumaival kapcsolatos információgyűjtés az
Értékelő Csoport tagjainak feladata, míg az Önértékelő Lapon, a Teljesítményértékelő Lapon
megfogalmazott kritériumokkal összefüggő információk az érintett tanár és a Csoport tagjainak
konszenzusával születnek meg az Értékelési Beszélgetés keretében, ahol az értékeltnek módja
van a nem konszenzus útján keletkezett információkkal kapcsolatban is véleményt nyilvánítani.

Az értékelési ciklus
A vizsgálat folyamatosan zajlik, és egy tanár esetében egy kétéves ciklus után zárul. A ciklus
során
- az értékelt tanár, vagy igazgatósági tag által tanított tárgy munkaközösség-vezetője, vagy
annak megbízottja ciklusonként legalább egyszer meglátogat és a megadott kritériumok
alapján értékel egy-egy teljes (45 perces) tanórát. Az óralátogatásokat (csak a látogató és az
értékelt részvételével) óramegbeszélések követik. A nem pedagógus dolgozók esetén csak
egy szóbeli beszélgetés történik az értékelőjükkel.
- a ciklus vége felé az érintett tanár (az adott év májusában-júniusában) egy önértékelő
kérdőívet tölt ki;
- Az alkalmazott értékelését végző szintén kitölt egy teljesítményértékelő lapot
- a ciklus legvégén (az adott év júniusában), az összes adat birtokában, (az érintett tanár és az
Értékelő Csoport tagjainak részvételével) egy Értékelő Beszélgetésre kerül sor, amely során
megbeszélik az összegyűjtött adatokból következő tanulságokat és kijelölik a következő két
éves ciklusra vonatkozó egyéni célokat;
- a ciklus legvégén - minden érintett által egyetértően aláírt - Értékelési Összesítő Lapon
rögzítik a tapasztaltakat és a kijelölt egyéni célokat;
- minden év szeptemberében az Értékelési Felelős tájékoztatást ad a tantestületnek az iskola
egészére vonatkozó eredményekről.

A minősítés végső eredményének kiszámítása:
Mivel a teljesítményértékelő lapok és az óralátogatási lapok pontszámai 1-5-ig terjednek, ezeket
át kell számolni minősítő pontokká:
Minősítési pontszámok átszámítása az értékelési átlagpontokból:
•
5-3,76 pontig: 3 minősítési pont
•
3,75-2,6 pontig: 2 minősítési pont
•
2,5-1,26 pontig: 1. minősítési pont
•
1,25 pont alatt: 0 minősítési pont
Az alkalmazott minősítésének kiszámítása: A maximális pontszámnak a ténylegesen adott
pontszámokhoz viszonyított aránya alapján:
80 – 100% = Kiválóan alkalmas
60 - 79% = Alkalmas
30 – 59% = Kevésbé alkalmas
30% alatt = Alkalmatlan
ALKALMATLAN, ha legalább egy minősítési szempont értékelése NEM MEGFELELŐ
Arányok:
A munkaközösség-vezetőkkel egyeztetve meghatároztuk, hogy az egyes szempontok milyen
súllyal szerepeljenek a végső minősítésben. Három különböző arányszámmal dolgoztunk, a
szerint, hogy az alkalmazott tölt-e be vezető beosztás, illetve ezen belül elsősorban vezető
feladatokat lát-e el, vagy elsősorban pedagógusi feladatokat lát el.
Hangsúlyok:
Alkalmazott Elsősorban vezető Elsősorban pedagógus








szükséges szakmai ismeretek
szakmai, gyakorlati munka
50%
problémamegoldó képesség
30%
felelősség és hivatástudat
10%
pontosság, szorgalom, igyekezet 10 %
vezetői feladatok
-

IV.

10%
10%
5%
5%
70%

50%
20%
5%
5%
20%

Eredmények:

Ebben a tanévben az összes alkalmazott teljesítményértékelését elvégeztük. A következő
táblázat jól mutatja, hogy a pedagógusaink 99%-a kiválóan alkalmas minősítést kapott, csak
egyetlen alkalmazott végzett alkalmas teljesítménnyel.
A vizsgált 20 főből 13 100%-os teljesítményt nyújtott a vizsgált ciklusban.

Teljesítményértékelés 2009/2010
14

13

12
10
8

Alkalmazottak száma (fő)

6
4

2

2

1

2

1

1

83%

72%

0
100%

93%

92%

90%

Mivel értékelő lapjaink 5 pontos rendszerben működnek, végeztük egy kis statisztikát,
hogy ebben a pontszámításban,hogyan végeztek alkalmazottjaink. A következő táblázat az
alkalmazottak átlagértékeit mutatja 5 pontos rendszerben. Jól látható, hogy így bár nagyobb a
végeredmények szórása, szintén egy pedagógus nem tartozik a kimagasló teljesítményű
alkalmazottak körében.

Statisztika
6

Általános megállapítások

5
Hibák:
Két hibát is észrevettünk az eredménynek összegzésekor:
4
3
2

 Az értékelők 0 pontos megállapításaiból adódtak: azaz egyes értékelők nem tartották
magukat kompetensnek az általuk értékelt pedagógus értékelésének egyes
szempontjaiban
 Az átszámítás 5 pontból 3 pontos rendszerbe: nem mutatja ki az kisebb különbségeket a
pedagógusok között
Megoldás:
A következő értékelés előtt meg kell szűntetni az 5 pontos rendszert, 3 pontosban kell átírni az
értékelő lapokat
V.

Fejlesztendő területek

Az értékelésekből leszűrhető két nagy fejlesztendő terület:
 Közösség formálása
– Csapatépítő tréningek szervezése
– Több szabadidős foglalkozás szervezése az alkalmazottaknak
 A terhek egyenlő kiosztása
– Mindenki vegye ki a részét a plusz munkákból
Egyéni fejlesztendő területek eloszlása:
Az ábrából jól látható, hogy az egyéni fejlesztendő területek 3 nagy témakörre terjednek ki:
 Problémamegoldó képesség
 Felelősség, hivatástudat
 Pontosság, szorgalom, igyekezet
12

10
10

7

8

6

4
4

2

0

0

Szükséges szakmai ismeretek

Szakmai, gyakorlati munka

0

0
Problémamegoldó képesség

Felelősség, hivatástudat

Pontosság, szorgalom, igyekezet

Vezetői feladatok

Gyomaendrőd, 2010-06-24

2. számú melléklet
ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉSEK KIÉRTÉKELÉSE
Készítette: Bárkainé Szmola Andrea
Az alábbi diagramok a 2004/2005. és a 2009/2010. tanév elégedettségi felmérésének
mutatóit tartalmazzák.

1. Szülői elégedettség
1.1 Oktató- nevelő munka
Elégedettek-e a szülők, ahogy az intézményben a művészeteket megszerettetik a tanulókkal?
Elégedettek-e a tehetséggondozó tevékenységgel, a versenyeztetéssel?
A művészeti iskola felkészíti diákjait a művészeti irányú továbbtanulásra?
Elégedettek-e a beiskolázási és felvételi rendszerrel?
Az intézmény elegendő tanítási órát biztosít a tanulók számára?
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Megállapítható, hogy a szülők körében a nagyon elégedettek aránya 50%-ot meghaladja, ez
6%-kal több, mint a 2004/2005. tanévben.
Elégedettek aránya 5%-os, a többé-kevésbé elégedettek aránya 2%-os csökkenést mutat.
Az oktató munkával elégedetlen és nagyon elégedetlen szülők nem voltak idén sem.

1.2. Intézményvezető munkája, menedzselése
A vizsgálat tárgya kiterjedt, hogy a szülők mennyire elégedettek az iskola vezetőjének
munkájával, az intézmény szakmai menedzselésével.
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Csökkenő tendenciát mutat a nagyon elégedettek (1%), az elégedettek (2%) aránya, növekedést
láthatunk a többé-kevésbé elégedettek (1%), kissé elégedett (2%). Elégedetlen szülő nem volt
sem a 2004/2005. tanévben, sem a 2009/2010. tanévben. Míg az öt évvel ezelőtti felmérés
szerint a nagyon elégedetlen szülők aránya 2% volt, idén a szülői felmérés szerint senki nem
volt elégedetlen az intézményvezetés munkájával. Az idei tanévben (1%-kal több) voltak
szülők, akik erre a kérdésre nem válaszoltak, valószínűleg nem érzik magukat kompetensnek
ebben a kérdésben, nem látnak bele oly’ mértékben az iskola munkájába.
1.3. Helyiségek, tárgyi- és eszközfelszereltség
A szülők mennyire elégedettek a művészeti iskola…

tárgyi felszereltségével, taneszköz ellátottságával?

környezetével, esztétikumával?

szaktantermeinek felszereltségével?
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A diagramon látható, hogy a nagyon elégedett szülők aránya 13%-kal kevesebb, mint
2004/2005-ben. Elégedett szülők 3%-kal, többé-kevésbé elégedettek 12%-kal, kissé elégedettek
3%-kal többen vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy az intézmény eszközfelszereltsége megfelelő, a
minimális kötelező tárgyi követelményeket teljesítjük, de az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az
OKM által nyújtott támogatás összege nem veheti fel a versenyt az UNIOS pályázatok által
elnyerhető horribilis pénzösszegekkel.
1.4. Pedagógusok munkája, elhivatottsága
Mennyire elégedettek a szülők az iskolában dolgozó művésztanárok felkészültségével,
elhivatottságával? A pedagógusok tanórán kívül is törődnek a tanulókkal? Az adott
tantárgyakat nehezebben elsajátító tanulókat segítik-e egyéni fejlesztéssel? A művésztanárok
igazságosan értékelik a tanulókat?

Pedagógusok munkája, elhivatottsága
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Nagy örömünkre szolgál, hogy a nagyon elégedett szülők aránya közel 60%-os. Sajnálatos tény,
hogy vannak olyan szülők (1-1%), a pedagógusok munkájával, elhivatottságával 1-1%-ban
elégedetlenek, valamint nagyon elégedetlenek. Az elkövetkezendő tanév egyik feladata lesz
ennek az elégedettségi mutatónak a javítása.
1.5 Órák, szereplések, kiállítások, programok színvonala
Arra voltunk kíváncsiak, hogy az intézményben a tantárgyakat érdekesen és szakszerűen
oktatják, a művészeti iskola tanuló jó eredményeket érnek el országos versenyeken?
Elégedettek-e a szülők az órák, a városi rendezvényeken való szereplés, kiállítás színvonalával,
a művészeti iskola által szervezett programokkal (kirándulás stb.)? A művészeti órák
gyermekközpontúak, jó hangulatban telnek?

Órák, szereplések, kiállítások,
programok színvonala
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A szülők több mint a fele nagyon elégedett a művészeti iskolában folyó órák, szereplések,
kiállítások, programok színvonalával.
1.6. Intézmény belső légköre
Az intézmény biztonságos, harmonikus, demokratikus légkörű? Gyermeke szívesen jár a
művészeti iskola tanóráira?
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A szülők 61%-a nagyon elégedett az iskolai légkörrel (6%-os növekedés), elégedettek száma
29% (kevesebb 5%-kal), a többé-kevésbé elégedettek, kissé elégedettek számainál 1-1%
növekedést látható, elégedetlen, nagyon elégedetlen szülők nem voltak.
1.7. Az iskola és a szülők kapcsolattartása
Az iskola céljainak és feladatainak meghatározása során figyelembe veszik az elvárásainkat?
Elégedettek-e az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás módjával és gyakoriságával?
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A nagyon elégedett szülők aránya 45%, elégedettek 8%-kal kevesebben vannak (37%), mint az
előző felmérés. Többé-kevésbé elégedettek 13%, kissé elégedettek: 3%. A kapcsolattartással
elégedetlen, vagy nagyon elégedetlen szülő nem volt.

1.8 Összegzés

Összegzés:
szülői elégedettség
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Összegzésként elmondható, hogy a 2009/2010. tanévben a szülők közel fele nagyon elégedett a
művészeti iskolával. A grafikont megfigyelve megállapíthatjuk, hogy az idei és az öt évvel
ezelőtti eredmények hasonlóak.

2. Tanulói elégedettség
2.1. Oktató-nevelő munka
Tanulói kérdéskör:
Elégedett vagyok, (mert)…
… az iskolában jó művésztanárok dolgoznak.
… az órákat mindig érdekesen oktatják.
… művésztanáraink törődnek fejlődésünkkel, nemcsak az órán foglalkoznak velünk.
… a művésztanárok figyelnek arra, hogy minden tehetséges tanuló pályázhasson.
… tanáraink, a művészeti tantárgyakat nehezebben elsajátítható tanulókat segítik.
… a tanárok felkészítenek bennünket a művészeti irányú továbbtanulásra.
… a művésztanárok igazságosan értékelnek bennünket.
… elegendő a tanítási órák száma.
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A tanulók kevesebb, mint a fele (48%-a) nagyon elégedett az oktató-nevelő munkával, ez az
arány 12%-kal kevesebb az 5 évvel ezelőtti felmérésnél. Az elégedettek számánál 9%-os
növekedést figyelhetünk meg, a többé- kevésbé elégedett tanulók 4%-kal vannak többen.

2.2 Intézményvezető munkája
Az iskola vezetősége törődik velünk, kíváncsi véleményükre.
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A mutatók alapján megállapítható, hogy a tanulók csak 27%-a nagyon elégedett a vezetéssel,
ami 19%-kal marad el a 2004/2005. tanévétől. Ez a nagyszámú visszaesés arra ösztökél

bennünket, hogy a következő tanévtől kidolgozzunk egy stratégiát, mellyel javíthatnánk a
tanulók elégedettségén, mind az oktató-nevelő munka, mind az intézményvezetés területén.
2.3 Helyiség, tárgyi- és eszközfelszereltség
Elégedett vagyok, (mert)…
... az iskolában korszerű eszközök, bútorok vannak.
… a szaktantermek jól felszereltek.

Helyiség, tárgyi- és eszközfelszereltség
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2.4. Intézmény környezete
Elégedett vagyok mert …
…az intézmény biztonságos, harmonikus légkörű.
…az iskola környezete szép, rendezett.
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Az utóbbi két kérdéskörben is visszaesést tapasztalhatunk, hiszen tanulóink 32%-ban nagyon
elégedettek az eszközfelszereltséggel, ami 13%-kal marad el, míg a környezettel való
elégedettség 10%-kal marad el az előző felméréstől. Törekszünk a szükséges eszközök
beszerzésére, de azt a tényt megállapíthatjuk, hogy a telephelyek eszközfelszereltsége és
környezete eltérő lehet, ez okozhatja az 5 évvel ezelőtti vizsgálattól való negatív eltérést. A
telephelyek eszközbővítésére az elkövetkezendő időszakban nagyobb figyelmet kell
szentelnünk.
2.5 Órák, szereplések színvonala
Elégedett vagyok, (mert)…
…az órák mindig érdekesek, színvonalasak.
…az iskolai kiállítások, hangversenyek, szereplések nagyon színvonalasak.

Órák, szereplések színvonala
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Örömmel szolgál számunkra, hogy a tanulók 55%-a nagyon elégedett az órák, szereplések
színvonalával.
2.6. Tanulói vélemények
Ebben a kérdéskörben kíváncsiak voltunk, hogy a tanulók szorgalma növekszik-e a művészeti
iskolában? A tanulók jó eredményeket érnek az országos alapfokú művészetoktatási
versenyeken? A növendékek jó barátságban vannak egymással, sokan iskolán kívül is tartják a
kapcsolatot?

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közoktatási intézmények pedagógiai programjának jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Ágostonné Farkas Mária önkormányzati intézmény vezető, Dr. Kovács Béla
kompenzációs listás önkormányzati képviselő, Farkas Zoltánné önkormányzati intézmény
vezető
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 529/2008. (XII. 18.) számú. határozata alapján
visszavonta 481/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. és a 482/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozatait, s ezzel egyidejűleg
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0129 pályázati kiírás alapján, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának fenntartásában működő oktatási intézményekre és a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskolára vonatkozóan. Erre azért volt szükség, mert egy város csak egy pályázatot nyújthatott
be.
A Képviselő-testület felhatalmazta Várfi András polgármestert, a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Ennek következtében Gyomaendrőd Város Önkormányzata egy pályázatot nyújtott be, melyben külön feladatellátási helyként jelölte meg a következő intézmények:
- Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda négy feladat-ellátási hellyel (óvoda és általános iskola 1-8 osztálya 3
telephellyel)
- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egy feladat-ellátási hellyel (középiskola 9-13 évfolyamig)
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola egy feladat-ellátási hellyel (általános iskola 1-8 osztálya).
A benyújtott „Kompetenciaalapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási
intézményekben” elnevezésű pályázat, pozitív elbírálásban részesült 82.000.000 Ft támogatási összegben.
A pályázati kiírás útmutatójában – a lezárás kötelezően feltételeként -, szerepel a kötelezően megvalósítandó
feladatok között az intézmények pedagógiai programjának és helyi tantervének átdolgozása- fenntartói jóváhagyása
úgy, hogy szerepeljenek benne a pályázat alapján megvalósított tevékenységek, innovációk (Az innováció egy
kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet.).
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdése alapján - „ A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai
program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles
az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni, jogosult közoktatási szakértő véleményét beszerezni.” külső közoktatási szakértőt kért fel a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola valamint a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmények átdolgozott pedagógiai
programjaik véleményezésére.
A Pedagógiai Programok kiegészítésének véleményezését, az Ipszilon Pedagógiai Intézet megbízásából, Szabó
Ágnes közoktatási szakértő végezte el a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda (szakértői vélemény összegzése a 15.
oldalon), a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (szakértői vélemény összegzése a 13. oldalon) esetében,
valamint Mucsi Tiborné közoktatási szakértő végezte el a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
esetében (szakértői vélemény összegzése a 7-8. oldal).
A fenntartó részére mindhárom pedagógia program elfogadását javasolják a szakértők.
A pedagógiai programok és a szakértői vélemények teljes tartalma az előterjesztés CD mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslatok
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy
fogadja el a külső közoktatási szakértői vélemény alapján, az oktatási
intézmények pedagógiai programjait.
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Döntési javaslat
"Közoktatási intézmények pedagógiai programjának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint és a külső közoktatási szakértői vélemény - Ipszilon Pedagógiai Intézet
megbízásából, Szabó Ágnes közoktatási szakértő - állásfoglalása alapján jóváhagyja, elfogadja a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programjának kiegészítését, mely tartalmazza a TÁMOP-3.1.4/08/2-20080129 pályázati kiírás tartalmi elemeit.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint és a külső közoktatási szakértői vélemény - Ipszilon Pedagógiai Intézet
megbízásából, Szabó Ágnes közoktatási szakértő - állásfoglalása alapján jóváhagyja, elfogadja a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola pedagógiai programjának kiegészítését, mely tartalmazza a TÁMOP-3.1.4/08/22008-0129 pályázati kiírás tartalmi elemeit.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint és a külső közoktatási szakértői - Ipszilon Pedagógiai Intézet megbízásából, Mucsi
Tiborné közoktatási szakértő - állásfoglalása alapján jóváhagyja, elfogadja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium pedagógiai programjának kiegészítését, mely tartalmazza a TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0129 pályázati
kiírás tartalmi elemeit.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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BEVEZETÉS
1. AZ ISKOLA ARCULATA
1.1. Iskolánk hagyományai

Iskolánk az elmúlt évtizedekben fáradhatatlanul arra törekedett, hogy megőrizze
névadónk szellemi örökségét. Ez a törekvés áthatja napjaink nevelő-oktató munkáját is.
A Kner család számára fontos volt, hogy igazi közösséget teremtsen dolgozóinak, mi is ezt
tesszük tanulóink számára.
Fecskeavatóval fogadjuk be 9.-es diákjainkat. Névadónkról a Kner Napok keretében
emlékezünk meg. Ezeken a napokon régi és mostani diákjaink bemutathatják mind
művészetekben, mind tudományokban erősségeiket. Örömmel üdvözöljük körünkben azokat
az akadémikusokat, csillagászokat, kutatókat, színészeket, írókat, festő- és
szobrászművészeket stb., akiknek iskolánk indította el az életpályáját. Karácsonykor a szeretet
jegyében adnak műsort a 9.-es diákok. A tantestület és a diákok boldogan fogadják az
együttlétnek ezt a módját. Szalagavató bálunk várva várt esemény a város életében, magas
színvonalával kulturális pezsgést jelent. A végzős diákok számára így igyekszünk
felejthetetlen perceket szerezni. Tavasszal a DÖK megrendezi a fordított napot, ahol a 11.
évfolyam osztályai szállnak harcba az igazgatói székért. Ez a rendezvény hozzájárul ahhoz,
hogy diákjaink olyan állampolgárokká váljanak, akik képesek és akarnak élni a demokrácia
által kínált jogokkal.
A tanév utolsó nagyszabású eseménye a ballagás. Ballagási műsoraink útravalóként
megfontolásra érdemes gondolatitokkal indítják el végzőseinket. Iskolánk vezetése,
tantestülete vallja Albert Einstein filozófiáját, miszerint: „A szeretet jobb tanár, mint a
kötelesség”. Ennek jegyében szervezünk színház- és mozilátogatásokat, az egész iskolát
megmozgató társasjátékokat, különféle szellemi és sportvetélkedőket.
Rendezvényeink célja, hogy az iskola valóban olyan hely legyen, ahová szívesen
járunk tanárként és diákként is.

1.2. Az iskolai nevelés háttere iskolánkban
Az általános alapoktatás meghosszabbítása és a középfokú oktatás kiterjesztése miatt
tanulóink egyre heterogénebb csoportot alkotnak. Ez a sokszínűség megkívánja, hogy az
iskola különféle oktatási programokkal, tananyagokkal alkalmazkodjon a megváltozott
helyzethez. A tanulók közötti fejlettségbeli különbségek olyan nagyok, hogy csak a
csoportbontás illetve a felzárkóztatások és a tehetséggondozások segíthetnek abban, hogy a
lemaradók esélyein javítsunk, és képesek legyünk kielégíteni az átlag feletti tehetségek
igényeit is. Az órákon meg kell találnunk az ismeret átadásának leghatékonyabb módszereit,
amelyekkel elérjük, hogy a tanítási-tanulási tevékenység ne egyszerű befogadás, hanem aktív
folyamat legyen.
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ELSŐ RÉSZ:
NEVELÉSI PROGRAM
1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,
CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei
Iskolánk nevelő-oktató munkáját a humanista értékrendre építjük. Mivel iskolánk
állami iskola, ezért a világnézeti semlegesség jellemzi nevelő munkánkat. Közösségünk
minden tagja a humanizmus keretein belül saját világnézettel és szemlélettel rendelkezhet.
Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket is alapnak tekinti, mert fontos
szerepet szán a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat megerősítésének.
Azáltal, hogy Magyarország tagja lett az EU-nak, minden egyes állampolgára egy
tágabb politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális közösségnek is polgárává vált. A NAT
kormányrendelettel (202/2007. (VII.31.) történt módosítása miatt iskolánk is biztosítja
tanulóink részére az angol nyelv elsajátításához szükséges lehetőséget. Alapvető jelentőségű a
kulcskompetenciák, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási
képességek kialakítása. A kulcskompetenciák elengedhetetlenek a változásokhoz való
rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk irányításához.
Fontos alapelvünk a gyermekközpontúság. Pedagógiai munkánk célja és értelme, hogy a
gyakorlatban is megvalósítsuk azt az elvet, hogy az iskola a tanulókért van.
Alapértéknek tekintjük és egységesen valljuk a következő pedagógiai elveket:
nyitottság, tudás, tisztelet, felelősség, fegyelem, kulturáltság.
A demokrácia értékrendjére építve olyan demokratikus magatartásra készítjük fel
tanulóinkat, amelyben az egyén és a közösség érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak.
Az átalakuló mai társadalomban látva életünk és környezetünk állandó változását,
hisszük azt, hogy csak az egész életen át tartó tanulás készségével, motivációjával és
képességével rendelkező ember tud megfelelni az új kihívásoknak. A minden ember számára
nélkülözhetetlen általános műveltség alapjait sajátíttatjuk el, felkészítve diákjainkat arra,
hogy majd önállóan, a kreativitásukra és a folyamatos cselekvőképességükre építve a
megszerzett ismereteiket bővíthessék.
A „TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0129 azonosító számú „Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” című, a gimnáziumi osztályokban
bevetetésre kerülő projekt keretében a kompetencia alapú oktatás elterjesztéséhez újszerű
tanulásszervezési eljárásokat sajátítunk el, vezetünk be: integráltan oktatjuk az SNI tanulókat,
szegregációmentes, együttnevelési környezetet alakítunk ki, ezzel megteremtjük a tanulók
esélyegyenlőségét, a digitális technikákat széles körben alkalmazzuk.
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1.2. Iskolánk nevelő-oktató munkájának céljai
Legfontosabb célunk felkészíteni tanulóinkat a kétszintű érettségire és tehetségük,
képességeik szerint az egyetemi vagy főiskolai szintű továbbtanulásra, illetve az érettségire
épülő szakképzésbe való bekapcsolódásra. A szakmai oktatásunk célja, hogy olyan középfokú
végzettségű szakembereket képezzünk, akik általános és szakmai ismereteik birtokában
alkalmassá válnak a hatékony szakmai munkavégzésre.
Célunk hozzásegíteni tanulóinkat egyéniségük, képességeik, emberi értékeik
kiteljesedéséhez. Arra törekszünk, hogy a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz
szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeket fejlesszük.
Célunk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti –
egyénre szabott fejlesztése a következő, a NAT által meghatározott területeken:
– Anyanyelvi kommunikáció
– Idegen nyelvi kommunikáció
– Matematikai kompetencia
– Természettudományos kompetencia
– Digitális kompetencia
– A hatékony, önálló tanulás kompetenciája
– Szociális és állampolgári kompetencia
– Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
– Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Célunk, hogy a kompetencia alapú oktatás segítse a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását.
Célunk humánus értékekkel, általános műveltséggel rendelkező és ezek átadására is
képes, alkotó módon gondolkodó, testileg és lelkileg is egészséges, emberi kapcsolatokban
gazdag, demokratikus elveket valló, az európaiság és a nemzeti azonosság tudatának értékeit
birtokló, más népek és kultúrák iránt nyitott és azokat megértő, cselekvő állampolgárrá
nevelni a tanulókat.
Célunk, hogy mindegyik tantárgy tanítása során törekedjünk a magyar nyelv helyes
használatára és a szókincs gazdagítására.
A fenti céljaink beteljesítése érdekében kiemelt törekvésünk a színvonalas,
következetes oktatás megvalósítása: újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a
tanulók motiváltságának növelése, a digitális írástudás elterjesztése.
Célunk, hogy önálló intézményi innovációk megvalósításával, folyamatossá tételével
segítsük a pedagógiai munkát.
Célunk, hogy az Országos Kompetenciamérés eredményeinek nyomon követésével,
eredményeinek felhasználásával megfogalmazott tapasztalatokat az éves munkatervek
készítésénél figyelembe vegyük, és a szükséges fejlesztéseket elvégezzük.
Céljaink megvalósítása során intézményünk, az intézmény nevelőtestülete, az
intézmény nevében eljáró vezetők és az intézmény valamennyi pedagógusa döntéseit a
gyermek mindenekfelett álló érdekének figyelembevételével, a többi gyermek érdekeit is
mérlegelve hozza.
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1.3. A nevelő-oktató munka feladatai
1.3.1. Oktatási feladatok
Céljaink megvalósítása érdekében az alábbi oktatási feladatokat látjuk el iskolánkban:
–
–
–
–
–
–
–

nyelvi előkészítő, és a hozzá kapcsolódó négy évfolyamos, első idegen nyelvből
emelt szintű gimnáziumi osztály (9 – 13. osztály)
négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés (9 – 12. osztály)
belügyi, rendészeti pályára előkészítő általános tantervű gimnáziumi képzés (9 – 12.
osztály)
általános tantervű gimnáziumi képzés Utazás & Turizmus tantárgyi programmal (9 –
12. osztály)
négy évfolyamos, általános tantervű kereskedelmi-marketing szakmacsoportos
alapozó oktatás (9 – 12. osztály)
négy évfolyamos, általános tantervű közgazdasági szakmacsoportos alapozó oktatás
(9 – 12. osztály)
kollégiumi ellátás

1.3.2. Kiemelt fejlesztési feladatok
– kompetencia alapú oktatás kiterjesztése
– énkép, önismeret fejlesztése
– hon- és népismeret
– az európai azonosságtudat erősítése
– aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
– gazdasági nevelés
– környezettudatosságra nevelés (fenntartható fejlődés)
– a tanulás tanítása
– a tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenységrendszerének biztosítása
– a játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása
– testi és lelki egészségre törekvés igényének kialakítása
– felkészülés a felnőtt lét szerepeire, az élethosszig tartó tanulásra

1.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei és eljárásai
Az iskola nevelési-oktatási programjának megvalósítása során az oktatás és a nevelés
sokféle módszerét alkalmazzuk.
Az iskolába érkező, gyakran komoly tudásbeli és motivációs különbséggel rendelkező
tanulók egyre változatosabb módjait igénylik az ismeretszerzésnek. Felgyorsult világunkban
meg kell tanítanunk őket a körülmények változásaihoz való alkalmazkodásra, az egész életen
át tartó tanulás képességének megszerzésére. Iskolánk a kompetencia alapú oktatás
változatos módszereinek alkalmazásával kíván az új kihívásokra válaszolni. Ezek
bevezetésével a hagyományos frontális osztálymunkát folyamatosan kiegészíti, egyes
területeken felváltja a kompetencia alapú nevelési, oktatási módszertan.
A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben
hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, – vagyis
az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. Kompetencia alapú
fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba
helyező oktatást értjük.

11

A kompetencia alapú oktatást az alábbi kompetenciaterületen vezetjük be:
–
–
–
–

szövegértés - szövegalkotás
matematika - logika
életpálya-építés
IKT-kompetencia

Tanulásszervezési eljárások közül megvalósítjuk:
– a tantárgytömbösített oktatást
– a tantárgyi bontás nélküli műveltségterületet oktatását
– az iskola hagyományaihoz kapcsolódó témahetet
– a tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezést: a projekt-módszert,
kooperatív technikákat és a tevékenységközpontú pedagógiákat
alkalmazzuk a tantárgyi tartalmak feldolgozásában
– az info-kommunikációs technológia eszközként és taneszközként való
alkalmazását az oktatásban
– a három hetet meghaladó projektet
– alkalmazunk moduláris oktatást
A tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének a rendje,
melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület adott félévre számított tanórai
foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan, egy-egy
időszakra összevontan szervezik meg. A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak,
műveltségterületek tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a
tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő, a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie. Az egy tanítási napon szervezett órákat
egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.
„A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett
rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik
kompetencia részét képzi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a
kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az
érzelmek kezelése.” (NAT)
A témahét olyan tanulásszervezési eljárás, amikor adott héten az iskola vagy bizonyos
korcsoport minden tagja ugyanazzal a témával foglalkozik. A témát a hagyományostól eltérő
formában dolgozzák fel a lehető legkomplexebb módon. A témahét lehetőséget ad a projektpedagógia, a projektmódszer alkalmazására. A témahét a tananyag komplex elsajátításának
egyik lehetséges formája, amikor az adott tárgykört a diákok 5 tanítási napon keresztül,
rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok, és sokszínű módszertani eszközök
segítségével dolgozzák fel.
A projet-orientált tanítás integratív jellegű, interdiszciplináris. A problémát, a
megoldandó feladatot a maga komplex összefüggéseiben fogja fel, és a megoldást a
különböző tantárgyakban tanultak együttes felhasználásában látja. Az adott téma iránt
érdeklődő tanulók az osztály- és évfolyamkereteket átívelő csoportba szerveződve mélyülnek
el a probléma megoldásában. Önálló munkával, szükség szerint a projektcsoporton belüli
belső munkamegosztással (kiscsoportok szervezésével), a tanórai és a tantárgyi keretektől
függetlenül tevékenykednek. A szükséges elméleti tudnivalókat maguk kutatják fel, osztják
meg egymással meglévő és frissen megszerzett tudásukat, az egyéni képességek és tehetségek
figyelembe vételével végzik el az egyes munkafolyamatokat.
A modulok a tananyag kisebb, önmagában koherens részei, melyek az egyes tanórák
anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok a tananyag
egészén belül, azzal összehangoltan saját, jól átlátható követelménnyel rendelkeznek, azonos
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didaktikai elveket kell, hogy kövessenek. A modulok önmagukban koherensek, vagyis egy
témakört, témát tartalmaznak, azonban a témakörök, a témák szerveződésének logikája eltérő
modultípusokat hozhat létre. A modulok sorrendje és egymásra épülése nem lehet
véletlenszerű. A modulok úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és gyakorlatsoraik teljes
egészében lefedik a feldolgozandó tartalmat, vagy kisebb-nagyobb terjedelmű elemként
beépíthetők a hagyományos tanulási-tanítási folyamatokba is. A modulárisan építkező
tananyag-elrendezés az iskola tanórai kereteit túllépve felkínálja a tanórán kívüli
tevékenységeket, az élet különböző területén hasznosítható alkalmazást, a közvetlen
gyakorlati kipróbálást.
A kompetencia alapú fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten levő
gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezők felzárkózását. Az
új módszerek, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, mint a
kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfogadása. A kompetencia
alapú oktatás során is fontos szempont, hogy a gyermeket tanítsuk, ne a tantárgyat.
Az alábbi módszereket alkalmazva minden tantárgy saját követelményrendszerével
összhangban fejlesztjük a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességeket,
az érvelést és az önkifejezést:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

differenciálás – egyéni képességek szerint
rendszeresség
kutatószemlélet – kérdésfeltevés
tanulási folyamat irányítása
tevékenykedtetés
differenciált értékelés (minősítő és fejlesztő értékelés, árnyalt értékelés)
saját tanulási folyamat és tevékenység
konfliktus-kezelés
tanulói megismerés (motiváció, attitűd)
drámapedagógia-szerepjáték
szituációs játékok
gondolkodás és cselekvés egymásra építése
felfedeztető tanítás-tanulás
problémaközpontú tanítás
vita
interjú
magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, versenyek

Fejlesztett képességek, készségek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

együttműködési készség, munkamegosztás
partneri viszony elfogadása,
tolerancia
konszenzus-készség
empátia
érzelmi intelligencia
etikai érzék
logikai gondolkodás
képzelőerő
írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
kreativitás
motiváció
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–
–
–

kockázatvállalás, feladatvállalás
vitakészség
közösségépítés

Az új módszerek gyakran új munkaformákat, a tanulásszervezés új módjait igénylik. Ennek
kapcsán előtérbe kerülnek azok a munkaformák, amelyek kifejlesztik a tanulókban – a
munkaerő-piac által is preferált - a csoportban dolgozás képességét:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

csoportmunka (csoportképzés: kijelölés, szabad választás, sorsolás,
játék)
kooperatív tanulás (térbeli elrendezés)
projektmunka
páros munka
egyéni munka-frontális munka
műhelymunka
csapatépítő és bizalomfejlesztő játékok
szabad tanulás
dokumentumelemzés
önértékelés
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2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

2.1. A személyiségfejlesztés
Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanulói személyiség minél szélesebb körben történő
fejlesztése. A személyiség az emberi szervezet összes sajátosságát felöleli, kialakulása függ az
örökléstől és a környezet hatásától. A sokoldalú és harmonikus személyiség kialakulásának
feltétele a testi, lelki és érzelmi nevelés egyensúlya, mely a tanulók egyéniségéhez,
érdeklődéséhez és szükségleteihez igazodik.
Célunk, hogy tanulóink a különböző adottságaikkal, eltérő ütemű fejlődésükkel,
iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal és egyéb ismeretszerző tevékenységükkel összhangban
minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
2.2. A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai
A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai közé elsősorban a képességek komplex
fejlesztése, alakítása tartozik. Ezek a következők: az emlékezés, a gondolkodás, az intuíció, a
gyorsaság, ügyesség, állóképesség, empátia, szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek,
önismeret, önbizalom, alkalmazkodó képesség, felelősségérzet, az élethosszig tartó tanulás
igénye, a vállalkozó készség. Fontosnak tartjuk az érdeklődés fejlesztését és a tapasztalati és
értelmező tanulás elsajátíttatását. Iskolánk légkörével, mindennapi rendjével, ritmusával,
szokásaival és hagyományaival a diákok pozitív szociális szokásait alakítjuk ki illetve
erősítjük meg. A közös tevékenységeken keresztül az együttműködési képességet, a
segítőkészséget is fejlesztjük, kiemelt szerepet kap a jogok és kötelességek tudatosítása, ezzel
összekapcsolódik a szociális érdekérvényesítés lehetőségeinek megismertetése is. Feladatunk
az egészséges életmód igényének kialakítása, fejlesztése.
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét – megkülönböztetett
figyelemmel az SNI tanulókét is – széleskörűen, ugyanakkor egyénre szabottan
(differenciáltan) fejlessze. Intézményünkben a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos
pedagógiai tevékenységek köre a középfokú nevelés és oktatásnak a közoktatási törvényben
meghatározott szakaszaihoz alkalmazkodva épül egymásra. A kilencedik évfolyamon
kezdődik és a tizedik (nyelvi előkészítő osztálynál a tizenegyedik) évfolyam végéig tart az
általános műveltséget megszilárdító szakasz, ezt követi a tizenegyedik (tizenkettedik)
évfolyamon az általános műveltséget elmélyítő, a pályaválasztást segítő szakasz, mely tart a
tizenkettedik – tizenharmadik évfolyam végéig.
Fő feladat:
– a tanulás iránti motiváció fejlesztése,
– a tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés
megvalósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása,
– a tanítási-tanulási folyamatban, alkotó jellegű feladatok biztosítása.
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2.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek a következők
iskolánkban:
– Sokféle tevékenységi forma lehetőségét kínáljuk fel diákjainknak, hogy mindenki
megtalálja a kedvére való elfoglaltságot: sportolási lehetőségek, kirándulások,
irodalmi – történelmi műsorok, énekkar, versenyekre való felkészülés, bálak,
diákigazgató-választás, iskolai vetélkedők, az iskolai könyvtár kínálatai,
színházlátogatás.
– A különböző pedagógiai módszerekkel törekszünk a tanulók motivációját és alkotó
szokásainak rendszerét kialakítani, s az intellektuális tevékenységeket
megszerettetni.
– A pedagógus példamutatását a személyiségformálás egyik legfontosabb
eszközének tekintjük.
– Hangsúlyt fektetünk az önismeret fejlesztésére tanórákon, osztályfőnöki órákon és
az iskolán kívüli alkalmakon is.
– Pedagógiai munkánkat a követelés, a meggyőzés és az értékelés rendszerének
következetes végig vitele jellemzi.
– A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása során megalapozzuk a
tanulók műveltségét, hozzájárulunk világképük formálódásához. Az iskola helyi
tanterve a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelményeket
határoz meg, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást.
– Lehetőséget adunk a színes iskolai élet kibontakozásának hagyományaink
ápolásával és különböző rendezvényeinkkel.
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3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
3.1. Általános feladatok
A tanuló személyiségének fejlesztése nem választható el a közösségi neveléstől, hiszen
az ember társas lény, s a nevelés és oktatás folyamatának szervezeti keretét is a
gyermekközösségek adják.
A közösséggé szerveződés, majd a közösséggé érés folyamatának megvannak az
alapvető pedagógiai feladatai: ki kell alakítani a csoport normáit, és a helyes viselkedési
modelleket pontosítani kell, később a tradíciókat kell erősíteni, a közösség pozitív élményét
kell a közös élményekkel és tevékenységekkel fenntartani.
3.2. A közösségfejlesztés iskolánkban
Iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység fő területei:
– a tanórák (szaktárgyi és osztályfőnöki órák),
– tanórán kívüli foglalkozások,
– a diákönkormányzati munka,
– a szabadidős tevékenységek.
Pedagógusaink a közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységüket úgy végzik, hogy
a tevékenységi területek sajátos foglalkoztatási formáit kihasználva tevékenyen hozzájárulnak
a tanulók közösségi magatartásának kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító
képességének fejlődéséhez, a közösségi szokások, normák elfogadásához, a másság, a sajátos
nevelési igényből fakadó problémák elfogadásához, az együttérző magatartás kialakulásához,
a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.
Az iskola pedagógusainak és valamennyi alkalmazottjának kiemelt feladata, hogy a
közösségfejlesztés során megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas
kapcsolatával példaként álljon a diákok előtt.
A közösségfejlesztéssel, a kooperatív együttműködés elsajátításával kapcsolatos feladataink a
következők:
– tanulóinkkal megismertetjük a társas együttélés szabályait
– felkészítjük őket az SNI tanulók integrált nevelésére
– megismertetjük népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti
kultúránk nagy múltú értékeit
– elsajátíttatjuk azokat az ismereteket és gyakoroltatjuk azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a haza és népei megismeréséhez,
megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek
– segítjük a tanulók kezdeményezéseit, hozzájárulunk a közvetlen
tapasztalatszerzéshez, ösztönözzük a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak
feltárását, ápolását, az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységet
– arra törekszünk, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló
környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók
életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv
– úgy irányítjuk a tanulókat, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és
kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a
képességei álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában
– a közösségfejlesztő munkánk során olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét
célok kijelölésére törekszünk, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal
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összhangban vannak, a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető
tevékenységeket szervezünk
– olyan közösség kialakítására, fejlesztésére törekszünk, amely büszke a saját
közösségének sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait
– nevelő-oktató munkánk során segítjük az olyan csoportok kialakulását, amelyek az
emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség
fejlesztésére, valamint hatással vannak a pozitív töltésű életmód kialakítására

A közösségi szellem formálásában az osztályközösségnek van legnagyobb hatása,
hiszen a tanuló idejének nagyobb részét az osztályközösségben tölti. Így meghatározó annak
légköre, szellemisége, hatása, a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszere. Az
osztályközösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek.
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4. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

4.1. A magatartási, beilleszkedési nehézségek
A kritikus életkori szakaszok egyike éppen a középiskolába lépés időpontja. A
serdülőkor lelki problémáival az iskolának foglalkoznia kell, mert ezek találhatóak meg a
különféle magatartási, beilleszkedési nehézségek hátterében. Az utóbbi évek tapasztalatai
alapján megállapíthatjuk, hogy iskolánkba egyre nagyobb számba kerülnek be olyan tanulók,
akik a fenti gondokkal küzdenek. A nehezen nevelhetőségre utalhatnak a következő
személyiségjegyek: nyughatatlanság, nyüzsgés, konokság, csipkelődő hajlam, túlzott
gátlásosság, befelé fordulás, álmodozás, állandó bűntudattal küzdés, túlzott igényesség,
eltúlzott önértékelés, érzelmi tompultság. Ezen személyiségjegyek valamelyikének megléte
még nem jelent feltétlenül magatartási problémát, lehet, hogy csak átmeneti kamaszkori
problémával állunk szembe. Ha azonban a tanuló rendszeresen inadekvát válaszokat ad a
különböző élet- és konfliktushelyzetekben, valamint a fenti személyiségjegyek némelyike
tartósan jellemző, akkor magatartási zavarról beszélhetünk. Az ilyen tanulóknál egyéni
bánásmódot kell alkalmaznunk, és megpróbáljuk a személyiségzavar okát felszámolni. Ha ez
nem megoldható, akkor kezeljük a tüneteket. Pedagógusaink feladatai ezen a területen a
következők:
– differenciált oktatás-nevelés, tanulásszervezés megvalósítása, amely figyelembe
veszi a tanulók eltérő képességeit (kooperatív technikák alkalmazása, projektmódszer, tevékenységközpontú pedagógiák, individuális tanulás előtérbe helyezése, az
alapozó időszak elnyújtása, fejlesztő értékelés alkalmazása, a tapasztalatszerzés
lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználata)
– felzárkóztató, pótló foglalkozások során ismertessék meg a tanulókat a különféle
tanulási módszerekkel, melyek segítségével biztosítható a felzárkózás lehetősége
– osztályfőnöki órákon az önértékelés, önismereti képességek fejlesztése
– az osztályfőnök tájékoztassa a többi pedagógust a tanulók problémáiról
– az osztályfőnök kiemelten és tapintatosan foglalkozzon a szülőkkel
– ha a pedagógus számára a probléma szakmailag nem megoldható, akkor
szakemberhez fordulunk a szülők egyetértésével.

4.2. Feladatok
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladatok két fő részből
állnak: prevencióból és korrekcióból. Mindkét területen felbecsülhetetlen segítséget
nyújthatnak a külső szakemberek: iskolaorvos, védőnői szolgálat, pszichológus, nevelési
tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, rendőrség, gyámhatóság, stb. A kortárs csoportokkal és
segítő szakemberekkel való együttműködés a pedagógiai program további részeiben található.
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5. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG
5.1. Tehetségkutatás
Ezen a területen feladatunk kettős. Egyfelől megpróbáljuk minden tanulónál
megtalálni azokat a képességeket, amelyekben a legerősebb, másfelől igyekszünk kiválasztani
azokat a tanulókat, akik valamilyen területen kiemelkedően tehetségesek.
Mindkét feladat megkívánja, hogy a tantestület tagjai együttműködjenek és segítsék
egymás munkáját.

5.2. Tehetséggondozás
A tehetséges tanulók fejlődését segítik elő a különféle differenciált foglalkozások. Már
a tanórákon igyekszünk a differenciálással több feladatot biztosítani tehetséges tanulóinknak.
Az emelt szintű érettségire való felkészítést biztosítjuk és ajánljuk számukra. Fontosnak
érezzük, hogy indítsuk tehetséges tanulóinkat különféle szintű versenyeken, hogy minél több
lehetőséget kapjanak tudásuk megméretésére. A versenyek általában stresszhelyzetet
teremtenek, ezért feladatunk az is, hogy ezek elviselésére is megtanítsuk a tanulóinkat.

5.3. A tehetség kibontakoztatására irányuló pedagógiai tevékenységek iskolánkban
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulásszervezési
eljárásokat alkalmazunk: kooperatív technikák, projekt-módszer, tevékenységközpontú
pedagógiák, individuális tanulás előtérbe helyezése, IKT eszközhasználata.
Törekszünk a bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztésére.
Diákjaink munkáját, esélyegyenlőségüket segíti elő az iskolai könyvtár, valamint az
informatika oktatás személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos javulása.
Iskolai diáksportkörünk különféle sportágakban biztosít edzési lehetőséget a sportolni
vágyó tanulóink részére. Sportolóink számára folyamatosan biztosítjuk a versenyzési
lehetőségeket.
A tehetségekkel való foglalkozásunk alapelve: a tehetségek fejlesztésének együtt kell
járnia a személyiség fejlesztésével is. A személyiség fejlesztése segíti diákjainkat abban, hogy
tehetségüket képesek legyenek megfelelő módon használni későbbi életük során is.
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6. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK
6.1. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem célja és megvalósulása
A gyermekek életét a biológiai, pszichológiai, társadalmi és egyéb tényezők komplex
hatásai befolyásolják. Ezért is tapasztalhatjuk napjainkban, hogy az ifjúság szociális
válsághordozó.
A kedvezőtlen gazdasági, szociális, családi és iskolai hatások, az érték- és normaválság,
az egyre több családban érezhető életvezetési problémák, a családok széthullása, az egyes
rétegek jóléte, más rétegek alacsony ellátottsága, a munkanélküliség, stb. miatt növekszik a
feszültség és csökken a feszültségtűrő képesség, ami otthon érezteti hatását és leggyakrabban
a gyermekeken vezetődik le.
A fenti káros hatás megjelenik az iskolában a gyermekek teljesítmény-, viselkedés- és
kapcsolatzavarainak formájában. Nő a szociális, a családi, az egészségügyi vagy egyéb okból
fakadó hátrányos helyzetű gyermekek, valamint magatartási és beilleszkedési gondokkal
küzdő tanulók létszáma.
A tanulók körében gyakran előforduló pszichés problémák a szorongások, a félelmek;
családi problémák, kortárskapcsolati konfliktusok, a serdülőkorral járó mentális gondok, lelki
traumák.
Hivatalosan nem tekintjük veszélyeztetettnek, de egyre nagyobb azoknak a tanulóknak a
száma, akiknek a szeretetigényük kielégítetlen. Kisközösségek megteremtésével ezt a hiányt
próbáljuk enyhíteni.
Az iskolai gyermekvédelem az egyik jelzőrendszer abban a komplex gyermekvédelmi
rendszerben, amelyet az 1997. XXXI. törvény („A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról” /Gyvt./) hatására alakítottak ki hazánkban. E védelmi rendszerben az oktatási,
nevelési intézményeken kívül fontos feladatokat látnak el az egészségügyi és szociális
intézmények, a rendőrség, az ügyészség, a gyámhivatal. E törvény egyértelműen a preventív
gyermekvédelem megerősítését célozza.
Mivel a gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelési és oktatási
intézmények tevékenységéhez, ezért iskolánkban is a fentiekhez igazodva a gyermek- és
ifjúságvédelem célja a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ill. a veszélyeztetettség megszüntetésében való
segítségnyújtás, együttműködés az előzőekben említett szervekkel, szakemberekkel; a saját
egyéni problémáját nehezen kezelő, érzékeny, elsősorban lelki gondokkal küzdő diákok
segítése.
A Gyvt. megfogalmazza a veszélyeztetettség fogalmát (I. fejezet 5. n.):
„Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás,
mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi,
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.”
A közoktatási törvény 121.§ 14. pontja rögzíti a hátrányos és halmozottan hátrányos
gyermek fogalmát:
„Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete
miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította;
e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a
törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás
gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait
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fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós
nevelésbe vettek.
A közoktatási törvény 121.§ 29. pontja határozza meg a sajátos nevelési igényű tanuló
fogalmát:
„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;…”
Iskolánk alapelve, hogy pedagógiai munkájának minden területén a prevenció
gyakorlata érvényesüljön, s vallja, hogy a megelőzés szempontjából fontos olyan
körülményeket biztosítani, amelyben a tanulók jól érzik magukat, és a megelőző munka
eredményeként képessé válnak a társadalmilag el nem fogadott jelenségekkel szembeni
önvédelemre, a destruktivitás helyett önfejlesztő, építő magatartás és a helyes döntés
választására. Mindezek megvalósulását segítik a kulcskompetenciák céltudatos fejlesztése.
E cél megvalósítása érdekében iskolánkban, kollégiumunkban igyekszünk olyan légkört
kialakítani, amely eleve kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik gyermek, bármilyen oknál
fogva (származása, neme, vallása, stb.) hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.
A pedagógiai tevékenységgel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy mindenki
részére biztosítsa a fejlődéséhez szükséges feltételeket, azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a gyermek, a tanuló képességeit, tehetségét kibontakoztathassa, szükség
esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, vagyoni helyzeténél
vagy bármilyen más okból fakadóan fennállnak.
Mindezek megvalósítása érdekében megszervezzük és biztosítjuk egyes tantárgyak
emelt szintű oktatását, a tehetséggondozást, amely a sikeresebb továbbtanulást,
továbbhaladást célozza meg. A tanulmányi kudarcnak kitett tanulók felzárkózását is lehetővé
tesszük.
Pályázatokat figyelve segítünk a jó képességű hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi
ösztöndíjainak elnyerésében, részt veszünk az Útravaló ösztöndíjprogramban, melynek célja
a hátrányos helyzetű tanulók tanulásának segítése, a sikeres érettségi vizsgáig történő
eljuttatása.
A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek tanulási előmenetelét figyelemmel
kísérjük, tanulás-módszertani ismereteket nyújtunk.
Támogatjuk a diákönkormányzat létrejöttét és annak működését, ahol diákjaink
érdekeiket érvényesíthetik. A diákönkormányzatot bevonjuk az iskolai munka tervezésébe, az
iskolai döntéshozatalba, egyes döntések ellenőrzésébe.
Mentálhigiénés tanácsadásokat, egészségnevelő, a szenvedélybetegségek megelőzésére
irányuló felvilágosító programokat szervezünk, bonyolítunk le szakemberek segítségével.
A mindennapi életben, a programjainkon, iskolai rendezvényeken a nevelési folyamat
során nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre, közösségfejlesztésre,
értékközvetítésre, a szociális hátrányok leküzdésére a pozitív közösségi szokások, minták
közvetítésével, a szociális készségek fejlesztésével (empátia, tolerancia, kooperáció,
konfliktuskezelés, kommunikáció és vitakultúra, stb.).
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A gyermekek, tanulók jogait és kötelezettségeit az 1993. évi LXXIX törvény a
közoktatásról (közoktatási törvény) 10. 11. és 12.§, valamint a Gyvt. 6-10 § határozza meg . A
legfontosabbakat a házirend tartalmazza, azt mindenki számára hozzáférhető módon
elhelyezzük (iskolai honlap, faliújság), ismertetjük a diákokkal, szülőkkel.
(A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – a beíratás
alkalmával a szülőnek át kell adni.)
A családdal, a szülőkkel is biztosítjuk a rendszeres kapcsolattartást. A szülői
értekezleten, a fogadóesteken, de bármely más megbeszélt időpontban is lehetősége van az
érdeklődő szülőknek az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal megbeszélni a felmerülő
problémákat. A szülők jogairól és kötelességeiről a közoktatási törvény 13-14.§, és a Gyvt.
12-13 § szintén rendelkezik.
A Gyvt. 14. § a gyermekek védelmének rendszerét ismerteti, a Gyvt. 146.§ (4.) a menzai
és a kollégiumi ellátás térítési díjáról, a Gyvt. 134-137. § a személyes adatok kezeléséről és a
nyilvántartások vezetéséről rendelkezik. A térítési díj befizetéséről a házirend tájékoztat.
A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók problémáinak felismerése, feltárása és a
problémák okainak megkeresése után is próbálunk segítséget nyújtani diákjainknak az egyéni
beszélgetésekkel, külső segítők bevonásával. Krízishelyzetek kezelésében szükség esetén
felvesszük a kapcsolatot a megfelelő gyermekvédelmi szervekkel (iskolaorvossal,
gyermekjóléti, védőnői szolgálattal, önkormányzattal, rendőrséggel, stb.).
Tanulóink általános egészségi állapotának ellenőrzése érdekében együttműködünk a
Védőnői szolgálattal, az iskolaorvossal és elkísérjük diákjainkat a fogászati szakrendelőbe a
rendszeres egészségügyi szűrésre. A szakorvosok a szűrést követően a lakóhely szerint
illetékes szakellátásra irányítják a tanulókat.
6.2. A pedagógusok, osztályfőnökök feladatai a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység
keretében
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért alapvetően az intézmény
vezetője felel.
6.2.1. A pedagógusok általános feladatai a nevelő és oktató tevékenység során:
− vegye figyelembe a tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét
− segítse a gyermek, tanuló képességének kibontakozását, ill. bármely oknál fogva
hátrányos helyzetben levő tanuló felzárkóztatását
− adja át és ellenőrizze azokat az ismereteket, amelyek a tanulók egészségének, testi
épségének megelőzéséhez szükséges
− működjön együtt a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában
osztályfőnökkel, a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményekkel, gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó intézményekkel, személyekkel, segítse a
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárását, megelőzését, megszüntetését
(Gyvt. 17. §).
− tartsa a kapcsolatot a szülőkkel, figyelmeztesse a szülőt, ha gyermeke jogainak
megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek
− tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát és jogait
− segítse a tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárásában az osztályfőnököket
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–
−

−
−
−
−
−

segítse felismerni a hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő, válságban levő
gyermekeket
gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem
szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén értesítse az osztályfőnököt, azzal
együttműködve kezdeményezze, hogy az igazgató értesítse a gyermekvédelmi
szolgálatot
vegyen részt a gyermekjóléti szolgálat felkérésére az esetmegbeszéléseken
kapcsolódjon be a gyermekjóléti, a védőnői szolgálat programjaiba – felkérés,
megkeresés alapján – szükség esetén, (programok szervezése, iskolai lebonyolítása,
diákok programokra való felkészítése)
segítse az egészségnevelési, védőnői előadások szervezését, lebonyolítását
segítsen a kábítószer-ellenes programok kidolgozásában, lebonyolításában
tájékoztassa az előzőekről a tanulókat, pedagógusokat, szülőket.

6.2.2. Az osztályfőnök feladatai a gyermek- és ifjúságvédelmi munka keretében
− az évfolyamismétlő vagy más iskolából átvett tanulók, kollégisták beilleszkedési
problémáinak feltárása, beilleszkedésük segítése (a kollégiumi nevelőkkel
együttműködve)
− a gyerekek illetve a szülők figyelmét hívja fel szociális jellegű támogatásokra
(étkezési hozzájárulás, beiskolázási segély, stb.)
− a családokat tájékoztassa arról, hogy az önkormányzatnál igénybe vehetők egyéb
támogatások is, érdeklődjenek személyesen ezek után
− vegye fel a kapcsolatot a veszélyeztetett gyerekekkel és szüleikkel egyéni beszélgetés,
szükség esetén családlátogatás útján, – a veszélyeztető okok feltárása érdekében –
ismerje meg a tanuló családi környezetét
− lehetőség szerint próbálja nyomon követni a veszélyeztetett tanulók életét az iskolán
kívül is
− a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezze, hogy az iskola igazgatója
indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni
ellátás formájában történő nyújtása érdekében
− tájékoztassa a tanulókat, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó
intézményt kereshetnek fel
− az osztályteremben a tanulók által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési
tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, stb.) címét, illetve
telefonszámát
− a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása és megszüntetése
érdekében kapcsolatot tart a szülőkkel, együttműködik az osztályban tanító tanárokkal,
gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményekkel, személyekkel
− az osztályfőnöki munkaközösség vezetője koordinálja a gyermekvédelmi
tevékenységet, és kapcsolatot tart a gyermekvédelmi szolgálat tagjaival

24

7. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ
PROGRAM

7.1. A tanulási kudarcról
Iskolánk a kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulók fejlesztése mellett
figyelmet fordít a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatására is.
Tanulási kudarcnak tekintjük, ha a tanuló tanév végén vagy félévkor valamely
tantárgyból megbukik, ill. tanév végi vagy félévi osztályzata az előző tanév végi
osztályzatához képest jelentősen – legalább két jeggyel – romlik. Nem tekintjük tanulási
kudarcnak, ha egy tanuló folyamatosan az átlag alatt teljesít, mert képességei alapján nem tud
többet produkálni.
A program célja, hogy a tanulási kudarcot a minimumra csökkentsük, ill. megelőzzük.
A program lépései:
– a tanulási kudarc ill. veszélyének felismerése
– a kudarc okainak feltárása
– a kudarc megszüntetésére ill. megelőzésére irányuló pedagógiai tevékenység.
7.2. A tanulási kudarc, ill. veszélyének felismerése
A tanulási kudarc időbeni felismerése feltételezi a szaktanár és az osztályfőnök aktív
együttműködését, akik a probléma tudatosítása után egyénre szabott koncepcióval segítik a
tanulót a felzárkózásban. A tanulási kudarc megelőzése érdekében minden pedagógusunk a
továbblépéshez szükséges tudásszint felmérésével kezdi minden tanév elején a tantárgya
oktatását – ha ennek tananyaga korábban oktatott ismeretekre épül.
7.3. A tanulási kudarc okainak feltárása
A tanulási kudarc leggyakoribb okai:
– magatartási zavar
– sajátos nevelési igényből eredő hátrány
– a motiváltság hiánya
– túlzott elvárások
– a teljesítmény mérésének helytelen módja
A probléma okainak feltárásában fontos szerep jut a tanár és a szülő együttműködésének,
valamint a szaktanári munkacsoportok működésének (tapasztalatcsere).
7.4. A kudarc megszüntetésére irányuló pedagógiai tevékenység
7.4.1. A magatartási zavarból adódó tanulási kudarc esetén
A magatartási zavarból adódó tanulási kudarc megszüntetésében leginkább az
osztályfőnök és a szülő szoros kapcsolattartása (esetleg szakszolgálat bevonása) vezethet
eredményre.
7.4.2. A sajátos nevelési igényből eredő hátrány esetén
A sajátos nevelési igényből eredő hátrány (pl. dislexia, disgraphia, discalculia)
felismerése után, a szülő beleegyezésével iskolán kívüli fejlesztő foglalkozásra irányítjuk a
tanulót, illetve ha a rendellenesség nem korrigálható, a tanulót adott tantárgyból nem
osztályozzuk, ill. a számonkérés módját a tanulóhoz igazítjuk, a jogszabályi kereteken belül.
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Szakértői vélemény alapján az ilyen tanulók mentesíthetők egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés, minősítés alól. Lehetőség van arra, hogy az érettségin az
érintett tantárgyakból a vizsgaszabályzatban megjelölt módon a tanuló másik tantárgyat
választhasson. Az érettségi, osztályozó, különbözeti és javítóvizsgákon hosszabb felkészülési
időt biztosítunk, írásbeli esetén lehetővé tesszük a tanulmányok során alkalmazott
segédeszköz (pl.: számítógép) használatát, szükség esetén az írásbeli beszámoló felválthatja a
szóbelit, vagy a szóbeli az írásbelit. Egyedi esetekben, ha az indokolt, a tanuló
magántanulóként folytathatja tanulmányait. Magántanulóink részére a törvény szerint előírt
óraszámban és keretek között egyéni felkészítést nyújtunk a külön erre a célra biztosított
időkeretből.
Ha a tanuló felmentést kapott az értékelés alól bizonyos tantárgyakból vagy
tantárgyrészekből, őt egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztjük, hogy így segítsük
felzárkózását a többiekhez. Ezeket a lehetőségeket alkalmazzuk a közoktatási törvénynek
megfelelően.
Az egyéni foglalkozások keretében szervezett fejlesztő, felkészítő foglalkozásokat csak
arra a tanévre biztosítjuk a tanulóinknak, amelyre a szakértői véleménnyel alátámasztott
kérelemben a tanuló – és a kiskorú tanuló szülője – kérte a tanuló mentesítését egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés, minősítés alól, vagy azt, hogy a tanuló
magántanulóként folytathassa tanulmányait.

7.4.3. A motiváltság hiánya esetén
A tanuló motiváltsága nagymértékben a szaktanár tevékenységén múlik. Fontos, hogy a
tanuló tudatában legyen a megszerzendő ismeretek konkrét hasznának.
7.4.4. Túlzott elvárások esetén
Amennyiben a tanuló szülei túlzott elvárásokat támasztanak gyermekükkel szemben, a
pedagógus kellő tapintattal, személyesen konzultálva felhívhatja erre a szülők figyelmét. A
túlzott tanári elvárások felismerése után a munkacsoportok pedagógiai megbeszélés
eredményeképpen csökkenthetik v. átalakíthatják elvárásaikat. Ha a gyermek magával
szemben támaszt túlzott elvárásokat, az osztályfőnök és a szülők segíthetnek a tanuló
önértékelését reális irányba terelni.
7.4.5. A teljesítmény mérésének helytelen módja esetén
Kevésbé tesszük ki a tanulókat a tanulási kudarcnak, ha a pedagógiai értékelésben a diák
teljesítményének pozitív vonásait hangsúlyozzuk, dicsérjük, bátorítjuk, hiszen az
elmarasztalás újabb kudarcélményt jelent és tovább csökkenti a motivációt.
Az állandó és rendszerszerű felzárkóztatás formái:
– a tanórán motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák és
tevékenységköztpontú pedagógiák alkalmazása)
– képesség-kibontakoztató program alkalmazása
7.5. A program eredményességének vizsgálata
A program eredményességét tanulónként az iskola több szintjén is vizsgáljuk:
– óralátogatások alkalmával
– a tanuló teljesítményének folyamatos ellenőrzésével, értékelésével
– nevelőtestületi értekezlet alkalmával.
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8. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG

A tevékenység célja segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik
szociális körülményeiket tekintve, a családi mikrokörnyezetükből adódóan, a családon kívüli
környezet miatt, tartós betegségük miatt vagy egyéb okból hátrányos helyzetűek, így
különösen: csonka családban felnövő gyermekek vagy munkanélküli szülők gyermekei.
Hátrányos helyzetű tehát az a gyermek, aki társainál gyengébben van felkészülve arra, hogy
meg tudjon felelni az iskolában a korcsoportjával szemben támasztott követelményeknek.
Az iskola csak korlátozott mértékben képes a tanulók hátrányos helyzetét pozitívan
befolyásolni. A gyermek szociális helyzete némileg enyhíthető, de ez csak közvetett és
másodlagos iskolai feladat. Intézményünk lehetősége és feladata e téren: körültekintően és
tapintatosan megismerni a tanulók helyzetét és a jogszabályokkal, törvényekkel összhangban
a pedagógiai eszközrendszerével igyekszik enyhíteni e szociális hátrányokat. A tanulók
helyzetének megismerése csakis a gyermek személyiségi jogainak figyelembevételével
történhet.
A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:
– felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése
– önismereti csoportok létrehozása, működtetése (a gyermek problémamegoldó
képességének fejlesztése)
– drog- és bűnmegelőzési programok szervezése
– mentálhigiénés programok szervezése
– pályaorientációs tevékenység
– felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken,
fogadóórákon, családlátogatások alkalmával
– pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet intézményünkben az
osztályfőnöki munkaközösség tervezi, szervezi és koordinálja, feladatait az osztályfőnökök és
más szaktanárok bevonásával végzi.
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9. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ
MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK

Iskolánkban a 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben előírt eszköz- és
felszerelésjegyzékben rögzítettek megvalósítása középtávú eszközfejlesztési terv alapján
történik, ügyelve arra, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célokat szem előtt
tartva fejlesszük az egyes területeket.
A pedagógus joga, hogy a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség
véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott taneszközöket, ruházati és más
felszereléseket. A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – csak olyan ruházati
vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott
tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet
a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell.
A szülőket a megelőző tanév végéig az iskola honlapján keresztül tájékoztatjuk azokról
a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről,
amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk a
szülőket az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről.
A szülői munkaközösség ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a
szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg. A korlátozás nem járhat
azzal a következménnyel, hogy kizárja az e fejezetben meghatározott ruházati és más
felszerelések megvételét.

9.1. Az informatikaoktatás és az IKT alapú oktatás tárgyi feltételei
Iskolánk hazai összehasonlításban a közepesen felszerelt iskolák közé tartozik.
Eszközparkunk jelentős részét saját forrásokból szereztük be. Az informatikai eszközök
elévülése igen gyors, ezzel semmiképpen nem tudunk lépést tartani, mégis igyekszünk
folyamatosan kielégíteni a felmerülő igényeket.
Az iskola összes számítógépe hálózatba van kötve, és állandó Internet kapcsolattal
rendelkezik minden tanterem. Az iskolának van rendszergazdája, aki az iskola WEB-lapját
tartja karban, tartalmát kijelölt pedagógus felügyeli.
Az informatikaoktatás jelenleg 3 szakteremben folyik. Ezek felszereltsége
(számítógépek Internet eléréssel) és az IKT-tanterem tanulói laptopjai és az aktív tábla is
lehetővé teszi, hogy az órarend egyeztetésével más tantárgyak oktatására is felhasználjuk e
termeket.
Az IKT-alapú oktatás megvalósítását teszik lehetővé a hordozható projektorok, valamint
a DVD-lejátszóval összekapcsolt televíziók is.
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9.2. Az iskolai könyvtár helyzete
Az iskolai könyvtár az oktatási folyamat integráns része: fejleszti és fenntartja a
gyermekben az olvasás és tanulás szokását és örömét, segíti a tanulót az információ-használat
és értékelés készségeinek gyakorlásában, hozzáférést biztosít a helyi, a regionális, az országos
és a világ információ-forrásaihoz. A modern kor követelményeinek megfelelően a könyvtár
információs bázis és médiatár is egyben.
Jelenlegi könyvtárunk igyekszik maximálisan igazodni a tanulói igényeknek: minden
nap nyitva van, kölcsönözni és helyben olvasni is lehet. A szakkönyvek nagyobb része
szabadpolcos elhelyezésű, ami segíti az egyéni kutatást.
A nem hagyományos dokumentumok (elektronikus és digitális adathordozók)
használatához rendelkezésünkre áll: színes TV, videó-lejátszó, kétkazettás rádiós magnetofon
CD-lejátszó, számítógép Internethasználattal.
A könyvtáros munkáját külön számítógép segíti (a Szirén programmal). A könyvtári
állomány gépre vitele folyamatos.
A könyvtárunk bővítésében jelentős szerepe volt a pályázati rendszer megindulásának, a
kiírt pályázatokon részt vettünk, és több ízben nyertünk: videó-tárunkat és berendezési
tárgyaink készletét így fejlesztettük. A Soros Alapítvány /1996/ „Az iskolai könyvtárak
számítógépes fejlesztése” pályázatán számítógépet kaptunk, ezzel megindult a számítógépes
könyvtári feldolgozás is (SZIREN). Az OTP Fáy-alapítvány könyvajándékozási pályázatán
rendszeresen részt veszünk, három éven keresztül nyertünk (2007,2008,2009.).

9.3.A testnevelés lehetőségei az iskolánkban
Pedagógiai programunk fontos alapelve az egészséges életmódra nevelés. Hisszük, hogy
komoly szellemi tevékenységet csak egészségesen, jó fizikai kondíciókkal rendelkező
emberek képesek hosszú távon végezni.
Célunk megvalósításához, a mindennapos testedzéshez a testnevelés órákon és a
sportköri foglalkozásokon rendelkezésünkre áll az iskola tornaterme és a bitumenes
kézilabdapálya, valamint a városi fenntartású létesítmények: a városi sportcsarnok, az uszoda
és a gyomaendrődi atlétikapálya is.
Sportszerek beszerzésére, korszerűbbekre cserélésére az elkövetkező időszakban is
szükség lesz. Nem halasztható sokáig az iskolai sportudvar (távolugró-pálya, súlylökő szektor
kialakítása) felújítása, amelynek megkopott fedőrétege már-már balesetveszélyes.
9.4. Az idegen nyelv oktatásának tárgyi feltételei
Az idegen nyelvek oktatása ma már elképzelhetetlen hangtechnikai berendezések nélkül.
Az IKT-tanterem eszközei hangfalakkal kiegészítve és a hordozható CD-lejátszók is
segítik az idegen nyelvek oktatását.
9.5. A kompetencia alapú oktatás tárgyi feltételei
A kompetencia alapú oktatás megvalósításához iskolánk a meglévő eszközeit és
felszereléseit folyamatosan bővíti többek között a saját fejlesztésű vagy az egyes kiadóktól
megrendelhető digitális taneszközökkel: pl. az interaktív földrajzi és történelmi atlasszal és az
ehhez kapcsolódó interaktív tanári oktatóanyaggal, flipbookokkal, a digitális iskolai magyar
nyelv és irodalom sorozattal, az interaktív néprajzzal és a digitális honismereti csomaggal.
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10.A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

10.1. A szülő és a pedagógus együttműködése
Ennek érdekében feladataink a követezők:
– Hatékony nevelő és oktatómunka csak a szülői házzal karöltve valósítható meg.
Iskolánk feladata, hogy megfelelő tájékoztatást biztosítson a szülőknek.
– A szaktanár tájékoztatja a tanulót a kapott érdemjegyről, haladéktalanul beírja az
érdemjegyeket az osztály- vagy csoportnaplóba, a tanuló a házirendben foglaltak
szerint azt köteles beírni az ellenőrzőjébe.
– Rendszeresen szülői értekezleteket és fogadóórákat szervezünk, melyek időpontját a
nevelőtestület éves munkatervében határozza meg, az időpontokról az osztályfőnök a
szülőket ellenőrző útján értesíti. Megismertetjük a szülőket az iskolában alkalmazott
kompetencia alapú oktatási programmal, az új tanulásszervezési eljárásokkal
(kooptechnika, projektmódszer, stb.)
– Honlapunkon közzétesszük a kompetencia alapú oktatással kapcsolatos
dokumentumokat, a hozzá kapcsolódó rendezvények időpontját, a rendezvényekről
készült írásos és audio-vizuális anyagot.
– Az SNI tanulók szüleivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, fokozottan figyelünk a
tájékoztatásukra.
– Külön levélben tájékoztatjuk a szülőket a jogszabályban meghatározott esetekben,
illetve ha a tanuló igazolatlan hiányzásai, a magatartási és a szorgalmi problémák ezt
szükségessé teszik.

10.2. A tanuló és a pedagógus együttműködése
Tanulóinkkal nemcsak a tanórákon, hanem azon kívül is tartjuk a kapcsolatot. Az
osztályfőnökök igyekeznek olyan kapcsolatot kialakítani diákjaikkal, hogy problémák
felmerülése esetén bátran és bizalommal forduljanak hozzájuk tanulóik.
A diákönkormányzat működését minden tanár támogatja, és rendezvényeinek
szervezését segíti.

10.3. Az iskolai és a kollégiumi pedagógus együttműködése

A kollégiumi nevelőtanárokkal az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot. Ha a tanuló
hiányzik, az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot a kollégiumi nevelőtanárral, biztosítja
számára, hogy megismerje a diák tanulmányi előmenetelét.
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11.AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

11.1. Egészségnevelési Program
11.1.1. Fogalmak
Egészség: a teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapota, nem pusztán a betegség,
rokkantság, elesettség hiánya (WHO 1948). (Epidemiológiai szótár)
Olyan dinamikus egyensúlyi állapot, amely az emberi szervezetnek az állandóan
változó környezeti feltételekhez való sikeres alkalmazkodását jelenti, lehetővé téve az
egyén harmonikus testi és szellemi fejlődését. (Tények könyve – Medicina)
Egészséges életmód: Meghatározott és elfogadott normáknak megfelelő magatartás, mely az
egészség megőrzését, stabilitását, betegségek megelőzését szolgálja. Legfőbb
követelménye az ellenálló-képesség fokozása és a károsító tényezők elkerülése.
Az egészséges életmód főbb összetevői:
– helyes higiéne és pszichohigiéne
– ésszerű és korszerű táplálkozás
– kornak megfelelő rendszeres testmozgás
– káros szokások elutasítása
– helyes szexuális magatartás
– rendszeres, az egészséget szolgáló életrend
Az egészséges életmód az egészségkulturáltság gyakorlati megvalósítása.(Tények könyve)
Egészségnevelés: Azok a tervezett vagy formális erőfeszítések, melyek az olyan egészségügyi
ismereteknek, attitűdöknek és viselkedésmódoknak az elsajátíttatására szolgálnak,
amelyek leginkább szolgálják az egyén, a csoport vagy a közösség egészségének
érdekeit.
Az egészségnevelés során az érintetteket életkoruknak és iskolázottságuknak megfelelő
szinten a következőkkel ismertetik meg:
– az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés környezet
kölcsönhatásainak törvényszerűségei
– az egészséges táplálkozásra, életmódra, táplálkozásra és környezet megteremtésére
vonatkozó tudnivalók
– a személyes testi és lelki higiénével kapcsolatos tudnivalók
– a testmozgás és a sport egészségmegőrző szerepe
– a stressz-helyzetek megelőzésének, megoldásának és a konfliktusok kezelésének
módszerei
– a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi érintkezés útján terjedő
betegségek megelőzésével kapcsolatos tudnivalók
– a szenvedélybetegségek és ezek elkerülésének módjai
– a laikus elsősegély nyújtása (pl.: Tények könyve)
Egészségfejlesztés: Az egyén, a lakosság általános egészség-potenciáljának megőrzésére,
megerősítésére és növelésére irányuló törekvések, intézkedések. (Epidemiológiai
szótár) Magában foglalja mindazon törekvéseket, melyek az egészség fejlesztését,
megőrzését, illetve egészségkárosodás esetén az egészség mielőbbi visszaállítását, a
károsodás további súlyosbodásának kivédését szolgálják.
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Az egészségfejlesztés célja az egészségi állapot és az életminőség javítása, valamint az
egészség védelme.(1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 37. §)
A prevenció (megelőzés) szintjei:
– elsődleges megelőzés: az egészség általános védelme és támogatása. Célja a megbetegedés,
egészségkárosodás megelőzése, a betegségekkel szembeni ellenálló képesség
erősítése.
Ez történhet több síkon:
– testi, szomatikus (alapvető szükségletek kielégítése)
– pszichoszociális (a személyiség szellemi, érzelmi fejlődésének biztosítása)
Ilyenek például a serdülőkori érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat,
alkalmazkodást fokozó beavatkozások, készségfejlesztő vagy önismereti csoportfoglalkozások. Célja, hogy a résztvevőket ne csak arra készítse fel, hogy nemet
tudjanak mondani a káros szenvedélyekre, hanem arra is, hogy például igent tudjanak
mondani az egészségre, és megvédje őket a divatos, de veszélyes, külsőségekben
megnyilvánuló kóros fogyókúráktól, eltúlzott és ezért veszélyes testépítéstől
– szociokulturális (a személyiség működését és fejlődését társadalmi értékekre és
szokásokra épülően befolyásolja)
– másodlagos megelőzés: célja az elváltozás korai felismerése és azonnali hatásos kezelése a
manifeszt betegség kivédése és a jó egészségi állapot visszaállítása érdekében (pl.
szűrés).
A másodlagos prevenció körébe tartozik az iskolás gyermekek életkorhoz kötött
kötelező szűrővizsgálatainak rendszere, a túlsúllyal vagy mozgásszervi problémával
küzdő gyermekek számára szervezett speciális táplálkozási tanácsadás és/vagy
differenciált testi nevelés.
– harmadlagos megelőzés: mindazon intézkedések és tevékenységek, melyek a sérülések és
betegségek kapcsán a komplikációk, tartós károsodások, rokkantság kivédését és a gyógyulás
időtartamának csökkentését célozzák. (Epidemiológiai szótár)
11.1.2. Törvényi háttér
– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 48.§. (3) bekezdése értelmében
az iskoláknak nevelési programjuk részeként meg kell fogalmazniuk az
egészségneveléssel és az egészségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési feladataikat.
– További feladatokat határoznak meg a 96/2000. (XII.11.) sz. Országgyűlési
határozat, a „Nemzeti stratégia a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása”, valamint
az 1997. évi CLIV.törvény az egészségügyről 38.§. (1) bekezdése.
– Vonatkozó, szabályozó az iskola egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.)
NM. rendelet 2-es, 3-as, 4. sz., 5. sz. melléklete,
– valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény.
Mindezek a jogi szabályozók meghatározzák az iskolák kötelezettségeit, a tanulók
egészségnevelésének fejlesztése érdekében.
11.1.3. Bevezetés
Iskolánkban tanuló fiatalok 14-20 éves korúak, életüknek ez az időszaka a
legkritikusabb, legsérülékenyebb. A serdüléssel a szülői kapcsolatok, kötődések gyengülnek,
erősödnek viszont a kortárs csoportok és az egyéb információhordozók szerepe a tanulásban,
a felvilágosításban, az ismeretszerzésben. Mivel az osztályon belüli, kollégiumi
kapcsolatoknak és az általuk közvetített értékeknek jelentős hatása van a tanulók
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személyiségfejlődésére, ezért az iskola az egyik színtere lehet az egészséges életmód
megismerésének, gyakorlásának, az egészséges magatartásminták betartásának.
A program lényege, hogy a tanulási folyamat keretében azon ismereteket és készségeket
alapozzuk meg, illetve bővítsük ki, amelyek nélkülözhetetlenek az egyén számára a saját és a
környezetében élő más személyek egészségének megteremtése és megőrzése érdekében. A
megvalósulás folyamatában (és az egyén életében) az iskola meghatározó színtér kell, hogy
legyen.
11.1.4. Az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési program célja
Az egészségneveléshez kapcsolódó iskolai tevékenységek fő célja az elsődleges
prevenció megvalósulása azáltal, hogy a diákok megértsék és átérezzék a kérdés fontosságát,
valamint törekvésükké váljék az egészséges életvitel. Cél a helyes életvezetés képességének
kialakítása, mely az alábbi lényeges területekből tevődik össze:
– saját egészségi állapot ismerete
– testi higiénia fontosságának felismerése
– az egészséges táplálkozás ismerete
– a korosztálynak megfelelő, modern szemléletű szexuális nevelés (szexuális
felvilágosítás, párkapcsolatok, családtervezés, AIDS prevenció)
– szülői szerepre történő felkészítés
– a mindennapos testedzés, testmozgás feltételeinek biztosítása
– testedzés, mozgás, egészséges testtartás fontosságának megértése
– a tanulók egészséges személyiségfejlődésének elősegítése
– a megfelelő számú és minőségű társas kapcsolat kialakításának igénye (önismeret,
társismeret, kapcsolatok)
– a tanulás és a rizikóvállalás helyes technikáinak elsajátítása
– a személyes biztonság, balesetvédelem, elsősegélynyújtás (iskola, közlekedés)
megismerése, alkalmazása
– a függőséget okozó, visszaélésre alkalmas szerekkel (főleg a dohányból készült
termékek, az alkohol, a kábítószerek) és cselekvésekkel (pl. játékautomatáktól,
számítógépes játékoktól való függőség) kapcsolatos veszélyek megismertetése és
használatuk megelőzése
– a betegségek és a szenvedélybetegségek elkerülése
– a gyógyulást segítő fontosabb tényezők (pl. eszközök, módszerek, személyek,
intézmények) megismerése
– felvilágosítás a helyi egészségügyi szolgáltatásokról, igénybevétel módjáról
– a fogyatékos, hátrányos helyzetű, vagy tanulási gondokkal küzdő személyek
közösségbe való beilleszkedésének elősegítése
– az iskolai és iskolán kívüli, indokolatlan mértékű agresszió (pl. bántalmazás)
megelőzése
– a természethez és az egészséges környezethez való megfelelő viszony kialakítása
– az egészséges iskolai környezet kialakításában, megőrzésében való tevékeny
részvétel
– az egészségfejlesztésben érdekelt partnerek együttműködésének biztosítása,
koordinálása
– egészségneveléssel kapcsolatos pályázatok figyelése, megcélzása
– annak felismertetése, hogy az emberi szervezet csodálatos és minden ember
„egyszeri és megismételhetetlen”
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11.1.5. Az iskolai egészségnevelési programban alkalmazható módszerek
Hagyományos felvilágosító tevékenységek: ezek az egészségkárosító magatartásformák
veszélyeire hívják fel a figyelmet, általában elrettentő tartalmú információkat közölnek,
megoldásként a helyesnek vélt magatartást ajánlják. Tapasztalataink szerint a háttérben
húzódó erősebb motivációk lényegesen erősebbek lehetnek, ezért más módszerek alkalmazása
is feltétlenül fontos.
Rizikócsoportos megközelítés: iskolai szinten ez valósul meg az orvosi vélemény
alapján könnyített foglalkozáson részt vevők vagy felmentett tanulók esetében (differenciált
testi nevelés). A testnevelő tanárok a szakorvosok véleményét, valamint a gyógytestnevelő
szakemberek által javasolt feladatokat felhasználva végeztetik a gyakorlatokat a tanulókkal az
egyéni fejlesztés során.
Társas-érzelmi készségek fejlesztését fokozó beavatkozások: a védőnői előadások, az
osztályfőnöki és szakórákon, különböző vetélkedőkön a szituációs játékokkal,
véleményalkotásokkal, vitákkal a tanulók megismerhetik egymás érzelmeit, beleélhetik
magukat egymás helyzetébe s ennek eredményeként fejlődik emberismeretük, beleélő- és
együttérző képességük, önismeretük, konfliktuskezelésük. Az önismeret fejlődése által
várhatjuk azt, hogy diákjaink ellenállnak az egészségkárosító magatartásformáknak, nemet
mondanak a káros szenvedélyeknek.
Kortárshatások az egészségfejlesztésben: a serdülőkorú fiatalokra sokkal nagyobb
hatással van kortársaik véleménye, mint a szüleiké vagy tanáraiké. Épp ezért indítanak
országszerte kortárs képző-tanfolyamokat, amelyeket kiképzett szakemberek tartanak a
középiskolás korúak számára az ún. „kényes témák”-ban. A képzett kortárssegítők
segíthetnek közvetlenül társaiknak, barátaiknak, illetve modellként szolgálhatnak társaik előtt
az egészséges életvitel kialakításában. Iskolánk eddig is támogatta, és ezután is támogatni
kívánja a kortárs képző programokon való tanulói részvételt.
Kísérletezés, vizsgálódás, kutatómunka: e módszer az összefüggések feltárására, az
okok keresésére alkalmas. Közösségfejlesztő hatását is érvényesíthetjük, ha csoportmunkában
végzik a tanulók.
11.1.6. Az iskolai egészségnevelési programhoz kapcsolódó tevékenységek és azok
színterei
11.1.6.1. Tanórai foglalkozások
– minden szaktárgy részt vállal az általános témakörök és az előbb felsorolt témák
célkitűzéseinek megvalósításában, ám az alábbi tantárgyak kiemelt szerepet
vállalnak ebben: testnevelés, ember- és környezettan, biológia, kémia, földrajz,
fizika, tanulásmódszertan és önismeret, társadalomismeret, valamint az
osztályfőnöki órák
– biológia órák: az egyes szervek, szervrendszerek egészségtana, szexuális
felvilágosítás,
testi
higiénia,
elsősegélynyújtás,
szenvedélybetegségek,
természetvédelem
– osztályfőnöki órák: szenvedélybetegségek, párkapcsolat, családtervezés, szexuális
felvilágosítás, önismeret
– az általános balesetvédelmi előírások megismerése év elején az első osztályfőnöki
órán történik
– ember és környezettan órák: a nyelvi előkészítő évfolyamon foglalja magába az
egészségnevelés fontosabb témaköreit
– a tanulásmódszertan és önismeret órák: szintén a nyelvi előkészítő évfolyamon
segítik a tanulók önismeretét és tanulási technikák elsajátítását
– kémia órák: a vegyületcsoportok biológiai jelentőségét és ezek egészségre való
hatását, veszélyeivel ismerteti meg a tanulókat
34

–
–
–
–
–

fizika órák: az elektromos berendezések helyes használatára, a különböző
sugárzások emberi szervezetre gyakorolt hatására hívja fel a tanulók figyelmét
földrajz órák: helyet adnak az egészséges környezet megismerésére, annak
kialakítására, védelmére, szennyező-források megismertetésére
társadalomismeret órák: az egyén és a társadalom kapcsolatának, az egyéni
felelősségvállalásnak a megismerését teszi lehetővé, erősíti az önismeretet
a szaktantárgyakhoz kapcsolódó balesetvédelmi rendszabályok megismertetése az
adott tantárgy első foglalkozásán történik
testnevelés órák: testedzés, mozgás, helyes testtartás, úszásoktatás, ezek hatása az
egészségmegőrzés, az egészséges testi fejlődés folyamatában

11.1.6.2. Tanórán kívüli foglalkozások, iskolai rendezvények
– diákönkormányzat által megszervezett diákigazgató választás és fordított nap
– célirányos iskolai vetélkedők (Madarak és fák napja, egészségdélután)
– ismeretterjesztő előadások (DADA, Drog-prevenció, stb.)
– tanulmányi versenyek
– külső (meghívott) személyek előadásai
– védőnői előadások az osztályfőnöki órák keretében
– sportrendezvények, helyi, megyei és országos versenyek
– rendszeres sportfoglalkozások (pl. edzések)
– kollégiumi programok, rendezvények, kirándulások
– osztálykirándulások és más osztályrendezvények
– védőnői vezetéssel elsősegélynyújtó versenyre való felkészülés és részvétel,
valamint csecsemőápolási ismeretek elsajátítása érdeklődés alapján stb.
– fontosabb helyszínek: az iskola valamennyi, diákok által látogatott helyisége, az
osztálytermek és az iskolai diákönkormányzat faliújságjai, iskolai menza és büfé,
kollégium, iskolai könyvtár, városi sportcsarnok és sportpályák, városi uszoda és
fürdő, stb.
11.1.6.3. Egyéb iskolai és iskolán kívüli tájékoztatók, képzések
– tanárok felkészítése, tréningek
– szülők tájékoztatása szülői értekezleteken
– kortárssegítők képzése
11.1.7. Iskolaorvos és védőnő
Az iskola egészségügyi feladatok ellátását a mindenkori kijelölt iskolaorvos, kollégiumi
iskolaorvos és a védőnő (iskola-egészségügyi szolgálat) látja el. (26/1997. (IX.3.) NM
rendelet 2-5. sz. melléklet)
Feladataik:
– a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, kötelező szűrővizsgálatok lebonyolítása
(általános kötelező szűrővizsgálatok 10. és 12. évfolyamon)
– szakképző évfolyamra jelentkezők számára iskola alkalmassági vizsgálat végzése
(amennyiben ilyen irányú osztályok indítása történik)
– sportegészségügyi vizsgálat
– az ortopéd szakorvosi javaslatot véleményezi a testnevelés óra alóli felmentés, vagy
besorolás tekintetében
– a tanulókat ellátja rosszullét, betegség, baleset és sérülés esetén
– közreműködés közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás
egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével
egyeztetve
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–

védőnői feladat még az iskolai egészségnevelésben való részvétel

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók hátrányaik leküzdése érdekében a szülőkkel felvesszük a kapcsolatot,
tájékoztatjuk a szakvizsgálatok lehetőségéről, a szakvélemények eredményeinek figyelembe
vételével egyéni fejlesztést alkalmazunk.

11.1.8. Iskolai egészségfejlesztő testmozgás:
A módosított közoktatási törvény jogszabályai alapján fontos feladatunk a mindennapi
egészségfejlesztő testmozgás feltételeinek biztosítása. Ehhez a testnevelés tantárgy
órakeretében osztályonként átlagosan 2,5 órát biztosítunk, ezen túl az Iskolai Sportkörrel
együttműködve szervezzük meg a délutáni sportfoglalkozásokat, ahol minden tanuló számára
biztosított a tömegsport és a versenyszerű sport művelésének lehetősége.
Iskolánk a következő sportolási és versenyzési lehetőségeket biztosítja tanulói számára:
kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, és atlétika.
Az egészségfejlesztő testmozgás hatékony megvalósulása érdekében a következő
egészségügyi és pedagógiai szempontokat kívánjuk érvényesíteni a sportfoglalkozásokon:
–
–
–

–
–
–
–

minden testnevelés órán és sportfoglalkozáson megtörténik a keringési- és
légzőszervrendszer megfelelő terhelése
minden testnevelés órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna
a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása,
külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző
testhelyzeteire
az életkornak és egyéni adottságoknak megfelelő terhelés
a testnevelési órák és a sportfoglalkozások örömöt és sikerélményt nyújtsanak még
az eltérő adottságú tanulóknak is
a testmozgás-program játékokat is tartalmaz
a testnevelés és a sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes
testmozgásprogramban

11.1.9. Feltételek, rendelkezésre álló eszközök
11.1.9.1. Tárgyi feltételek
Az iskolai egészségneveléshez szükséges tárgyi feltételei műszaki szinten megfelelőek
(multimédiás szakterem, projektor, videó lejátszó és TV, diavetítő stb.), a prevenciós
szakanyagok szintjén (szakkönyvek, szemléltető anyagok, videokazetták és CD-k) fejlesztésre
szorulnak. A későbbiekben a szükségessé váló anyagok a taneszköz fejlesztés évi
beszerzéseivel tervezhetőek.
11.1.9.2. Órakeret
Minden évfolyamon az egészségnevelés különböző területeit/témáit a biológia, az
osztályfőnöki és a testnevelés, illetve egyéb szakórák időkerete fedi le.
11.1.9.3. Személyi (humán) feltételek
Az egészségnevelési program megvalósítása intézményi szinten az alábbi személyek
bevonásával történhet
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–
–
–
–
–
–

természettudományi munkaközösség biológia szakos tanárai
testnevelés szakos kollégák
az osztályfőnöki munkaközösség vezetői és tagjai
DÖK vezető tanára
az iskola minden pedagógusa
diákok és (szüleik)

Bizonyos esetekben az ismeretátadási és prevenciós tevékenység elvégzéséhez szükséges
külső szakemberek bevonása is, úgymint
– iskolaorvos, egyéb szakorvos
– védőnő
– pszichológus
– rendvédelmi szervek munkatársai
– civil szervezetek szakemberei
– ÁNTSZ munkatársak
– városi Családsegítő Szolgálat munkatársai
– Vöröskereszt munkatársai
– egyéb meghívott előadók
– stb…
11.1.10. Az iskolai egészségnevelési program megvalósulásáért, kidolgozásáért felelősek:
– az intézményvezető (vagy megbízottja)
– természettudományi munkaközösség biológia szakos tanárai
– testnevelés szakos kollégák
– az osztályfőnöki munkaközösség vezetői és tagjai
11.1.11. Az iskolai egészségnevelési program megvalósulásához, kidolgozásához
javaslatot tehetnek:
– DÖK vezető tanára
– az iskola minden pedagógusa
– diákok
– szülők
– fenntartó (Gyomaendrőd város Önkormányzata),
– iskolaorvos, védőnő
11.1.12. További fontos céljaink
– lehetőség szerint több pedagógus szakirányú továbbképzésének biztosítása
– tanulóinknak biztosítani a kortárssegítő képzéseken való részvételt
– a témában kiírt pályázatokon való részvétel
– szakemberek (pszichológus, védőnő) és egyéb külső előadók rendszeres meghívása
iskolánkba
– az egészségneveléssel kapcsolatos témák beépítése az osztályfőnöki órák anyagába,
minőségfejlesztés kiterjesztése
– a témához kapcsolódó ismeretterjesztő és szemléltető anyagok választékának
bővítése
– minden olyan prevenciós tevékenység támogatása, amely tanulóink egészségét
szolgálja
– az intézményvezető lehetőség szerint érje el a fenntartóval az iskola számára
legoptimálisabb helyzetet: a fenntartó a kötelező támogatáson felül is vegyen részt
az iskola egészségnevelési programjának támogatásában és finanszírozásában,
különös tekintettel az orvosi/védőnői szoba kialakításában
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11.2. Környezeti nevelési program
A program vonatkozásában a környezeti nevelés fogalma: az a pedagógiai folyamat,
melynek során a tanulókat felkészíthetjük környezetük megismerésére, tapasztalataik
feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.
11.2.1. A környezeti nevelési program jogszabályi háttere
Az iskolai környezeti nevelési program Pedagógiai Programba való bekerülésének
jogszabályi háttere a 2003. évi LXI törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. Közoktatásról
szóló törvény 48. § (3) bekezdése.
11.2.2. A környezeti nevelés célja
A program célja, hogy a környezettudományok eredményeit és az ezekből levezethető
alapelveket eljuttassuk a diákokhoz, formáljuk a tanulók korszerű „környezeti műveltségét”
(pl. szűkös erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás, helyi, regionális és globális
rendszerekben való gondolkodás képessége, környezettudatos fogyasztói magatartás,
életcentrikus szemléletmód, stb.) és megértessük velük a legfontosabb elvet a fenntartható
fejlődés elvét.
Mindez akkor valósulhat meg leghatékonyabban, ha az iskola diákjai, pedagógusai,
munkaközösségei együttműködnek. A program megvalósulásában leginkább a következő
tantárgyakat tanító tanárok szerepe körvonalazható: kémia, földrajz, biológia, fizika, ember és
környezettan. A megfelelő szakos pedagógusokból álló (természettudományos)
munkaközösséggel szoros együttműködést kell folytatnia az osztályfőnököknek.
Környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az
iskolai élet szereplői külső intézményekkel, szervezetekkel is jó munkakapcsolatot,
együttműködést alakítsanak ki.
11.2.3. Erőforrásaink
11.2.3.1. Humán erőforrás:
– Pedagógusok: kidolgozzák és beépítik a tantárgyakba az egyes környezeti
tartalmakat, példát mutatnak a környezettudatos viselkedésre
– Osztályfőnökök (munkaközösség): a tantermek dekorálását, tisztán tartását
irányítják, ellenőrzik, az aktualitásokat megbeszélik diákjaikkal
– Diákok: a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteket elsajátítják, felkészülnek a
programokra, versenyekre, stb.
– Adminisztratív és technikai dolgozók: támogatják a tanári munkát az egyes
programok hátterének biztosításával (adminisztráció, pénzügyi és pályázati
elszámolások), biztosítják a programok tárgyi feltételeit (termek, székek, folyosók,
stb.,)
– Szülők: az iskola által közvetített környezettudatos magatartás megerősítése a
gyermekekben, a különböző programok anyagi fedezetének biztosítása
– Külső intézmények, szervezetek: Körös-Maros NP Igazgatóság, dévaványai
Túzokrezervátum, Szarvasi Arborétum, stb., munkatársai előadások tartásával,
programok szervezésével, szükség szerinti együttműködésükkel teszik színesebbé a
környezeti nevelés megvalósulását
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11.2.3.2. Technikai felszereltség, taneszközök
– biológia, fizika szaktantermek
– könyvtár környezet/természetvédelmi tárgyú könyvekkel
– szakmai folyóiratok
– számítógépterem a tanulók számára is elérhető internet hozzáféréssel
– modern ismerethordozók (videók, multimédiás anyagok)
– audiovizuális eszközök
– szakkönyvek
– mikroszkópok
Mindezek fejlesztése állandó és folyamatos felújítást, bővítést igényel.
11.2.4. Alapelvek és célok
11.2.4.1. Általános célok, értékek
–

–

–
–
–

elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében,
hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak
fenntarthatóságát (NAT)
kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő
magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét
meghatározó erkölcsi alapelvvé
érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt
bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába
képessé tenni a tanulókat arra, hogy személyes tapasztalataik alapján együtt tudjanak
működni a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén

11.2.4.2. Pedagógiai célok
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai
és erkölcsi megalapozása
az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
rendszerszemléletre nevelés
fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése
a környezetetika hatékony fejlesztése
érzelmi és értelmi környezeti nevelés
tapasztalatokon alapuló, kreatív környezeti nevelés
tolerancia és segítő életmód kialakítása
a környezettudatos magatartás és életvitel kialakításának segítése
az állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése
az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése
az egészséges életmód igényének kialakítása, az ehhez szükséges technikák és
módszerek elsajátítása
a helyzetfelismerés, az ok – okozati összefüggések felismerése képességének
kialakítása, fejlesztése
a problémamegoldó gondolkodás, döntőképesség fejlesztése
globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése
vitakészség, kritikus véleményalkotás, kommunikációs kultúra fejlesztése
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11.2.4.3. Konkrét célok és feladatok
– a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre, a hétköznapi
környezeti problémák megjelenítésére, (minél több környezetvédelemmel
kapcsolatos kérdés, pl. a médiában megjelenő / elhangzó riportok, cikkek,
előadások, ismeretterjesztő filmek, stb. és aktuális probléma megbeszélése
szaktárgyi és osztályfőnöki órákon
– a tanulók bevonása a környezetvédelemmel kapcsolatos témák önálló feldolgozásába
(kiselőadás)
– tanulóink ösztönzése a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységekben való
részvételre (rajzok, fotók és cikkek elhelyezése az iskola faliújságjain, részvétel
kapcsolódó iskolai rendezvényeken, szakirányú versenyeken)
– lehetőség szerint minél több tanuló érdeklődésének felkeltése a szakirányú
továbbtanulás iránt
– a kétszintű érettségi vizsga környezetvédelmi vonatkozású témáira, kérdéseire való
felkészítés
– osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában
– multimédiás módszerek alkalmazása a szakórákon
– az intézmény technikai, tárgyi felszereltségének javítása: szakkönyvek, folyóiratok,
videoanyag és CD-k beszerzése
– kooperatív módszerek kipróbálása, alkalmazása
– tanórán kívüli előadások, élménybeszámolók szervezése
– a témában jártas szakemberek meghívása iskolánkba
– természeti táji értékek megismerésére és megőrzésére való törekvés
– környezetünk állapotának megőrzésére való törekvés
– az iskola tanulóival elsajátíttatni és betartatni környezetük állapotának és értékeinek
megóvását mind gondolkodásukban, mind pedig cselekedeteikben
– az iskolának és környezetének rendbetételében, szépítésében való aktív részvétel
megteremtése, az iskola tisztaságának javítása
– tanulók bevonása a dekoráció készítésébe
– a tantermek, folyosók, udvar tisztaságának következetes védelme, kiemelt feladat a
vizesblokkok tisztaságának, alapvető higiéniás feltételeinek biztosítása
– a szelektív hulladékgyűjtés szükségességének megismertetése és alkalmazása az
iskola területén
– a hulladék mennyiségének csökkentése, a műanyag hulladékok zsugorításának
alkalmazása az iskola területén
– a tanulók ismerjék meg a hulladékkezelés különböző lehetőségeit
– a tanulók ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat
– vásárlási szokásaiknál vegyék mindezt figyelembe
– sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat
– pedagógusok és alkalmazottak személyes példamutatása
– pedagógus továbbképzés támogatása a környezeti nevelés ismeretanyagának illetve
módszertanának elsajátítására, bemutatására
– az intézményvezető lehetőség szerint érje el a fenntartóval az iskola számára
legoptimálisabb helyzetet: a fenntartó (Gyomaendrőd Város Önkormányzata) a
kötelező támogatáson felül is vegyen részt az iskola környezeti programjának
támogatásában és finanszírozásában
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11.2.5. A megvalósítás menetének elemei és színterei
11.2.5.1. Tanórákhoz kapcsolódó környezetvédelmi tevékenységek
– a tanórákon (humán és reáltárgyak esetében egyaránt) mindenkor hozzárendeljük az
adott témához a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat, a tanulók e témában
kiselőadásokat, posztereket, ppt-ket, stb. készíthetnek
– a nulladik évfolyamon szervezett Ember és környezettan című tantárgy tematikája
szorosan követi az egészségnevelési és a környezeti nevelési program legfőbb
konkrét területeit
– az osztályfőnöki órák tematikájában a környezetvédelem fogalomkörével
kapcsolatos témák is beépítésre kerülnek
– a fentiekben nem említett tantárgyak esetében is lehetőség adódik a környezeti
nevelés megvalósítására
Külön kiemelendő, hogy az iskola minden dolgozójának és tanulójának állandó feladata és
kötelessége, hogy vigyázzon környezetére és másokat is figyelmeztessen a kulturált
viselkedésre.
11.2.5.2. Tanórákon kívüli környezetvédelmi tevékenységek
A program szempontjából legfontosabb rendezvények, események a következők:
– Madarak és fák napja elnevezésű vetélkedő (minden tanév végén megrendezésre
kerül)
– osztálykirándulások és egyéb más kirándulások alkalmával szervezett programok
(pl. természeti, táji értékek, nevezetességek felkeresése)
– A közoktatásról szóló törvény 114. § (4) bekezdése szerint a „mindenki számára
előírt … foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési-oktatási intézmény
költségvetésének terhére lehet megszervezni.”
– környezet- és természetvédelmi versenyekre való felkészülés (Kitaibel Pál
Biológiaverseny, stb.)
– pályázatokon, különféle akciókon való részvétel
– iskolai vetélkedők szervezése
– a jeles napokról való megemlékezés kiállítások, plakátok, előadássorozatok
szervezésével
– az iskola udvarának és közvetlen környezetének tisztán és rendben tartása
szünetekben és erre a célra kijelölt osztályfőnöki órákon
11.2.5.2.1. A programhoz kapcsolódó tevékenységek helyszínei a következők:
– az iskola és más intézmények diákok által látogatott helyszínei, valamint az iskola
környezete (lásd az egészségnevelési program megfelelő részénél)
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MÁSODIK RÉSZ
HELYI TANTERV
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12. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS
VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÉS AZOK ÓRASZÁMAI, AZ ELŐÍRT
TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEK

12.1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait a következő oldalakon közölt táblázatok
tartalmazzák.
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12.1.1. Tantárgyi rendszerünk
A NAT műveltségterületeiben leírt tartalmak megvalósulnak a szakmacsoportos alapozó
oktatás tantárgyaiban is.
A NAT műveltségterületeiben leírt tartalmakat a kerettanterv alapján a következő
tantárgyakban valósítjuk meg:
Műveltségi terület
Magyar nyelv és irodalom

Élő idegen nyelv

Matematika
Ember és társadalom

Ember a természetben

Földünk – környezetünk

Művészetek

Informatika1
Életvitel és gyakorlati ismeretek

Testnevelés és sport

Helyi tantervünk tantárgya
Magyar nyelv és irodalom
Nyilvános beszéd
Tanulás módszertan és önismeret
Tánc és dráma
Angol nyelv
Német nyelv
Francia nyelv
Matematika
Történelem
Emberismeret és etika
Bevezetés a filozófiába
Biológia és egészségtan
Társadalomismeret
Osztályfőnöki
Belügyi, rendészeti ismeretek
Speciális társadalomismeret
Utazás &Turizmus
Ember és környezete
Fizika
Biológia és egészségtan
Kémia
Ember és környezete
Földrajz
Utazás &Turizmus
Történelem
Belügyi rendészeti ismeretek
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Ének-zene
Rajz
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Tánc és dráma
Művészetek
Utazás &Turizmus
Informatika
Tanulás módszertan és önismeret
Osztályfőnöki
Biológia és egészségtan
Testnevelés

1

Megjegyzés: az informatika műveltségterület tanítási tartalmai alkalmazás jelleggel valamennyi tantárgy
tanításában jelen vannak
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12.1.2. Gimnáziumi óratervek
12.1.2.1. A 2003/2004. tanévtől a 9. évfolyamon, ezt követően felmenő rendszerben
bevezetett (kifutó rendszerű) gimnáziumi óraterv
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Emberismeret és etika
I. Idegen nyelv
II. Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Bevezetés a filozófiába
Fizika
Biológia és egészségtan
Kémia
Földünk és környezetünk
Ének zene
Rajz
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Társadalomismeret
Tánc és dráma
Mozgókép és médiaismeret
Művészetek
I. Kötelezően vál. tant.(matematika
II. Köt. vál. tant.(informatika)
Szabadon tervezhető tantárgy
Heti összóraszám
Választható keret

Összevont óraterv, heti óraszámok
9.
10.
11.
12.
4
4
4
4
2
2
2,5
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1,5
2
2
1,5
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2,5
2,5
2,5
2,5
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
1
2
1,5
1,5
2
30
30
28
28
(1110)
(960)
(1018)
(1018)
2
2
4
4

A választható órakeret a Belügyi, rendészeti ismeretek tantárgyra, az Utazás &
Turizmus választható tantárgyra és az emelt szintű érettségire való felkészítésre használódik.
A nyelvi előkészítős osztályok az első idegen nyelv oktatására a választható keretből
heti 2 órát kapnak az óraterv 9. évfolyamától (a 10/A jelzéssel).
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12.1.2.2. Gimnáziumi osztályok alap óraterve
Heti óraszámok évfolyamonként
9.

10.

11.

12.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

Történelem

2

2

2,5

3

Emberismeret és etika

1

1. Idegen nyelv

3

3

3

3

2. Idegen nyelv

2,5

2

3

3

Matematika

3

3

3

4

Informatika

1,5

-

2

1,5

Bevezetés a filozófiába

1

Fizika

1,5

Biológia és egészségtan

2

2

1,5

2

2

Kémia

2

2

Földrajz

2

2

Ének-zene

1

1

Rajz

1

1

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Társadalomismeret
Tánc és dráma

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret

0,5

0,5

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi tanterve
határozhatja meg)

1

1

Szabadon tervezhető

2

2

27,5

30

30

4

4

4

31,5

34

34

Kötelező óraszám a törvény alapján
Választható keret
Kötelező és szabadon választott órák együtt
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12.1.2.3. Nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi osztályok
óraterve (Első idegen nyelv emelt szintű oktatása)
Heti óraszámok évfolyamonként

Magyar nyelv és irodalom

9.

10.

11.

12.

13.

2

4

4

4

4

2

2

2,5

3

Történelem
Emberismeret és etika
1. Idegen nyelv

1
12

2. Idegen nyelv

2

5

5

5

2,5

3

3

3

5

Matematika

31

3

3

3

4

Informatika

5

1,5

-

2

1,5

Bevezetés a filozófiába

1

Fizika

1,5

Biológia és egészségtan

2

2

1,5

2

2

Kémia

2

2

Földrajz

2

2

Ének-zene

1

1

Rajz

1

1

Testnevelés és sport

3

2,5

2,5

2,5

2,5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Társadalomismeret
Tánc és dráma

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi tanterve
határozhatja meg) 3

0,5

0,5

1

1

Tanulás módszertan és önismeret

2

Nyilvános beszéd

1

Ember és környezete

1

Összes óraszám

30

29,5

30

30

30

Választható keret 5

1,5

2

4

44

44

1

A 9. évfolyam matematika órája a választható keret terhére
A 10. évfolyam+ két nyelvi órája a választható keret terhére
3
Művészetek:
– 11. évf. Rajz tantárgy
– 12. évf. Társastánc
4
A 12-13. évfolyam választható kerete az emelt (közép) szintű érettségire felkészítő foglalkozások,
valamint az Utazás &Turizmus választható tárgyra fordítható
5
Kötelezően választandó órák:
– a 9. évfolyam matematika órája
– a 10. évfolyamtól: első idegen nyelv +2 óra
2
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12.1.2.4. Belügyi, rendészeti pályára előkészítő általános tantervű gimnáziumi képzés
óraterve
Heti óraszámok évfolyamonként
Magyar nyelv és irodalom

9.
4

10.
4

11.
4

12.
4

Történelem

2

2

2,5

3

Emberismeret és etika

1

1. Idegen nyelv

3

3

3

3

2. Idegen nyelv

2,5

2

3

3

Matematika

3

3

3

4

Informatika

1,5

-

2

1,5

Bevezetés a filozófiába

1

Fizika

1,5

Biológia és egészségtan

2

2

1,5

2

2

Kémia

2

2

Földrajz

2

2

Ének-zene

1

1

Rajz

1

1

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Társadalomismeret
Tánc és dráma

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret

0,5

0,5

1

1

2

2

Belügyi, rendészeti ismeretek

3

3

Speciális társadalomismeret

1

1

34

34

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi
tanterve határozhatja meg) 1
Dzsúdó

2

Összes óraszám
1

2

29,5

Művészetek:
– 11. évf. Rajz tantárgy
– 12. évf. Társastánc

Kötelezően választandó órák:
– 9.-10. évfolyam: dzsúdó
– 11.-12. évfolyam: belügyi, rendészeti ismeretek, speciális társadalomismeret

48

12.1.2.5. Utazás &Turizmus
általános tantervű gimnáziumi képzés óraterve

Heti óraszámok évfolyamonként
Magyar nyelv és irodalom

9.
4

10.
4

11.
4

12.
4

Történelem

2

2

2,5

3

Emberismeret és etika
1. Idegen nyelv
2. Idegen nyelv

1
3

3
1

3

3

3

3

2,5

2

Matematika

3

3

3

4

Informatika

1,5

-

2

1,5

Bevezetés a filozófiába
Fizika

1
1,5

Biológia és egészségtan

2

2

1,5

2

2

Kémia

2

2

Földrajz

2

2

Ének-zene

1

1

Rajz

1

1

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Társadalomismeret
Tánc és dráma

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi
tanterve határozhatja meg) 2
Utazás &Turizmus

0,5

0,5

1

1

44

44

Kötelező óraszám

27,5

32

32

Választható keret

4

23

23

31,5

34

34

Kötelező és szabadon választott órák együtt
1

A második idegen nyelv tanulására szabadon választva 1 óra fordítható
Művészetek:
– 11. évf. Rajz tantárgy
– 12. évf. Társastánc
3
A 11-12. évfolyam választható kerete az emelt (közép) szintű érettségire felkészítő foglalkozásokra
használandó
4
Kötelezően választandó órák:
– 11.-12. évfolyam: Utazás &Turizmus
2

12.1.2.6. Általános tantervű gimnáziumi képzés óraterve
Heti óraszámok évfolyamonként
Magyar nyelv és irodalom

9.
4

10.
4

11.
4

12.
4

Történelem

2

2

2,5

3

Emberismeret és etika

1

1. Idegen nyelv

3

3

3

3

2,5

2

1

3

3

Matematika

3

3

3

4

Informatika

1,5

-

2

1,5

2. Idegen nyelv

Bevezetés a filozófiába

1

Fizika

1,5

Biológia és egészségtan

2

2

1,5

2

2

Kémia

2

2

Földrajz

2

2

Ének-zene

1

1

Rajz

1

1

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Társadalomismeret
Tánc és dráma

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret

0,5

0,5

1

1

2

2

30

30

4

4

3
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31,5

34

34

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi
tanterve határozhatja meg)2
Szabadon tervezhető
Kötelező óraszám a törvény alapján

27,5

Választható keret
Kötelező és szabadon választott órák együtt
1

A második idegen nyelv tanulására szabadon választva 1 óra fordítható
Művészetek:
– 11. évf. Rajz tantárgy
– 12. évf. Társastánc
3
A 11-12. évfolyam választható kerete az emelt (közép) szintű érettségire felkészítő foglalkozásokra, valamint
az Utazás & Turizmus választható tárgyra fordítható használandó
2
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12.1.3. A szakmai program óratervei

12.1.3.1. Szakközépiskolai osztályok
12.1.3.1.1.Gazdasági szolgáltatási szakterület
A 2003/2004. tanévtől a 9. évfolyamtól felmenő rendszerben összevont óraterv

Tantárgy

heti óraszámok
9.

10.

11.

12.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

Történelem és társadalomismeret

2

2

2

3

Társadalomismeret és etika

-

-

1

-

Idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

3,5

3,5

3

4

Informatika

1

1

2

2

Fizika

1

1

-

-

Biológia és egészségtan

1

1

1

1

Kémia

1

1

-

-

Földünk és környezetünk

2

2

-

-

Ének zene

1

1

-

-

Rajz

-

-

1

1

2,5

2,5

2,5

2,5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szakmacsoportos alapozó oktatás

5

5

8

8

Szabadon tervezhető

-

-

1,5

0,5

28

28

30

30

Testnevelés és sport

Összóraszám
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12.1.3.2. Szakmacsoportos alapozó oktatás
12.1.3.2.1. A közgazdaság szakmacsoportra
9. évfolyam
Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek:
Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok:

évi óraszám
Gazdasági környezetünk
Információ kezelése
Viselkedés kultúra

10. évfolyam
Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek:
Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok:

11. évfolyam

74 óra
74 óra
37 óra
185 óra

évi óraszám
Gazdasági környezetünk
Információ kezelése
Kommunikáció

74 óra
74 óra
37 óra
185 óra
évi óraszám

Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek:

Elméleti gazdaságtan
Üzleti gazdaságtan
Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Üzleti gazdaságtan gyakorlatok

12. évfolyam
Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek:

évi óraszám

Elméleti gazdaságtan
Üzleti gazdaságtan
Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Üzleti gazdaságtan gyakorlatok
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148 óra
74 óra
74 óra
296 óra

128 óra
64 óra
64 óra
256 óra

12.1.3.2.2. A kereskedelem-marketing
Üzleti adminisztráció szakma csoportra

9. évfolyam
Szakmacsoportos alapozó ismeretek:
Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok:

évi óraszám
Gazdasági környezetünk
Információ kezelése
Viselkedéskultúra

10. évfolyam
Szakmacsoportos alapozó ismeretek:
Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok:

évi óraszám
Gazdasági környezetünk
Információ kezelése
Kommunikáció

11. évfolyam
Szakmacsoportos alapozó ismeretek:

12. évfolyam
Szakmacsoportos alapozó ismeretek:
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111 óra
74 óra
37 óra
74 óra
296 óra

évi óraszám
Közgazdaságtan
Marketing
Üzleti idegen nyelv
Tanirodai gyakorlatok

Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok:

74 óra
74 óra
37 óra
185 óra

évi óraszám
Közgazdaságtan
Marketing
Üzleti idegen nyelv
Tanirodai gyakorlatok

Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok:

74 óra
74 óra
37 óra
185 óra

96 óra
64 óra
32 óra
64 óra
256 óra

12.2. Az emelt szintű érettségire való felkészítő foglalkozások tantárgyai
Az emelt szintű érettségire való felkészítés legalább 276 összóraszámban történik.
A 11.-12.(13.) évfolyamon heti + 2 órában választható tantárgy:
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Matematika
Angol nyelv
Német nyelv
Francia nyelv
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Informatika
Testnevelés
A középszintű érettségire való felkészítés legalább 138 összóraszámban történik.
Iskolánkban a középszintű érettségire a következő tantárgyakból készítjük fel a diákokat:
Angol nyelv
Belügyi, rendészeti ismeretek
Biológia
Fizika
Földrajz
Francia nyelv
Informatika
Kémia
Közgazdasági marketing alapismeretek (anyagát a Közgazdaságtan, Marketing tantárgyak
tartalmazzák)
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mozgóképkultúra és médiaismeret (A közép szintű érettségire való felkészítés a 11.-12.(13.)
évfolyamon választható tantárgyként lehetséges)
Német nyelv
Testnevelés
Történelem
Utazás &Turizmus

„A testnevelés tantárgy tantervi követelményeinek megfelelően az érettségire való felkészítés
részeként az úszás a Városi Uszodában zajlik, amely fontos szerepet játszik az egészség
megőrzésében, a rendszeres testmozgás kialakításában és mintául szolgál a szabadidős
tevékenységhez.”
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12.3. Kompetencia alapú oktatás bevezetése
„A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi
cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik”(NAT)

Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási
intézményekben (azonosító szám: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0129) című projekt keretében
iskolánk az alábbi kompetencia területek kiemelt fejlesztését végzi a 2009/10 tanévben a
gimnáziumi osztályokban.
Programcsomag

Tantárgy

Szövegértés-szövegalkotás
kulcskompetencia „A”

Magyar nyelv és irodalom
(a tantárgy teljes
óraszámába beépítve)

Szövegértés-szövegalkotás
kulcskompetencia „B”

Matematika
kulcskompetencia „A”
Matematika
kulcskompetencia „B”

Életpálya –építés
kulcskompetencia „A”

Életpálya –építés
kulcskompetencia „C”

Történelem (a tantárgy
egyes óráiba fejlesztő
feladatokat, modulokat
beépítve)
Matematika
(a tantárgy teljes
óraszámába beépítve)
Magyar nyelv (a tantárgy
egyes óráiba fejlesztő
feladatokat, modulokat
beépítve)
Osztályfőnöki
Földrajz
(a tantárgy teljes
óraszámába beépítve)
Tanórán kívüli
foglalkozások

Évfolyam
9.
(választott
osztályában)
10. (nyelvi)

9.
(választott
osztályában)
9.
(választott
osztályában)
9.
(választott
osztályában)
9.
(választott
osztályában)

„Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények
és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős
tevékenységekben.”
(NAT)
Ehhez
elengedhetetlen
a
szövegértés-szövegalkotás
kulcskompetencia fejlesztése.

55

„A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A
kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint
az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek
alkalmazására.” (NAT)
„A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja,
hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok,
képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási
ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése
tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során
többször kényszerülhetnek pályamódosítás.” (NAT)
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12.3.1. A 2009/2010 tanévben új tanulásszervezési eljárások
12.3.1.1. Tantárgytömbösített oktatás
A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségterületek, tanítási óráinak legalább két
egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a
másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie. Az egy tanítási
napon szervezett órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.
Ez a szervezeti megoldás lehetővé teszi, hogy a tanuló figyelme, érdeklődése tartósan
egy-egy tantárgyra, adott műveltségi területre koncentrálódjon, változatos eszközökkel,
projektmódszer támogatásával sajátítsanak el egy-egy anyagot.
Tömbösített órák:
Nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi osztály
9. évfolyam
Informatika
185 évi óraszám
Magyar nyelv és irodalom
111 évi óraszám
(magában foglalja a Magyar nyelv és irodalom, valamint a Nyilvános beszéd tantárgy helyi
tantervi anyagát)
11. évfolyam
Ember és társadalom
111 évi óraszám
(magában foglalja a Történelem, valamint a Társadalomismeret tantárgy kerettantervre épülő
helyi tantervi anyagát)

Belügyi, rendészeti pályára előkészítő általános tantervű gimnáziumi osztály
9. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
148 évi óraszám
(magában foglalja a Magyar nyelv, valamint az Irodalom tantárgy kerettantervre épülő helyi
tantervi anyagát)
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12.3.1.2. Műveltségterület bontás nélküli oktatása
A NAT műveltségterülete: Ember és társadalom
Nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi osztály:

11. évfolyam 111 évi óraszám

Magában foglalja a Történelem, valamint a Társadalomismeret tantárgy kerettantervre épülő
helyi tantervi anyagát.
Felkészít történelem tantárgyból a középszintű érettségi vizsgára, követelményeit tartalmazza.
Osztályzata a történelem tantárgy érdemjegyét adja az érettségi és a felsőoktatási felvételi
szempontjából.
A NAT műveltségterülete: Magyar nyelv és irodalom
Belügyi, rendészeti pályára előkészítő általános tantervű gimnáziumi osztály:
9. évfolyam 148 évi óraszám
Magában foglalja a Magyar nyelv, valamint az Irodalom tantárgy kerettantervre épülő helyi
tantervi anyagát.
Felkészít Magyar nyelv és irodalom tantárgyból a középszintű érettségi vizsgára, a középszintű
érettségi vizsga követelményeit tartalmazza.
Osztályzata a Magyar nyelv és irodalom tantárgy érdemjegyét adja.

12.3.1.3. Moduláris oktatás
Tanórán kívüli tevékenységként :
–
–

a Környezeti nevelést megvalósító önálló intézményi innovációban fejlesztett moduláris
program a 9-12. évfolyam számára
az Életpálya-építés kompetenciaterület „C” moduláris program a 9. évfolyam számára
(az EDUCATIO fejlesztésében)

12.3.1.4. Projekt szervezése
– Három hetet meghaladó projekt – tanévenként egy
– Az antik világ címmel önálló intézményi innovációként három hetet meghaladó
projekt fejlesztése történt
– Témahét
– tanévenként egy
– a Kner - család címmel önálló intézményi innováció valósult meg
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12.3.1.5. Digitális tartalmak, taneszközök használata (IKT alapú pedagógia)
Az iskola legfontosabb tevékenységi területe a tanórai munka és az ehhez kapcsolódó
otthoni feladatok. A kommunikáció korának iskolája szükségszerűen alkalmazza e kor eszközeit,
él annak lehetőségeivel. Az információk korlátlan elérhetősége új feladatot ró az iskolára:
segíteni a tanulókat az információ végeláthatatlan áradatában való eligazodásban, tájékozódási
pontokat adni, megfelelő értékszemléletet kialakítani, fejleszteni műveletvégző képességeiket,
hogy választhassanak, szelektálhassanak, képesek legyenek strukturálni, rendszerezni és
célirányosan felhasználni ismereteiket. Mindez csak ezen új módszerek napi alkalmazása útján
valósulhat meg.
Az IKT-val támogatott tanóra olyan tanítási óra, amelyen a pedagógiai módszerek, tanításitanulási módok és taneszközök, az IKT-alapúak, min. 30%-ban alkalmazottak.

12.4. A kompetencia alapú oktatás fenntarthatósága intézményünkben az alábbi módon
valósul meg

–
–
–

Új oktatásszervezési eljárások alkalmazása
tantárgytömbösítés, moduláris oktatás, projekt, témahét, integrált tantárgy
Új tanulásszervezési formák alkalmazása
differenciált rétegmunka, kooperatív tanulásszervezés, kooperatív módszerek
Az adott programcsomag, illetve a kompetencia alapú oktatáshoz választható
tankönyvek egyes moduljainak, feladattípusainak adaptálása
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12.5. A kompetencia alapú oktatás implementációjának ütemezése a gimnáziumi
osztályokban
Imple
mentá
ció
éve
2009/

2010/

2011/

2012/

2013/

2014/

2010

2011

2012

2013

2014

2015

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

tantárgytömbösített
oktatás

5

10

15

15

15

15

műveltségterület
tantárgyi bontás
nélküli oktatása

+

+

+

+

+

+

digitális tartalmak,
taneszközök
használata (25 % a
bevont
tanulócsoportokban)

25

25

25

25

25

25

Célok,
indikátormutatók

szövegértésszövegalkotás,
matematika
teljes tanórai
lefedettséget biztosító
programcsomag
életpálya-építés
programcsomag

Fenntarthatóság
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12.6. Előírt tananyag és követelmények
Az óratervben szereplő tantárgyak tananyagát és követelményeit a gimnáziumi és
szakközépiskolai oktatás kerettantervei tartalmazzák, amelyek a kerettantervek kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló, többször módosított 28/2000. (IX.21.) OM rendelet 1. sz.
mellékletében találhatók, (a PP mellékletben szereplő tantárgyi tantervcsomagok tartalmazzák,
tantárgyanként és évfolyamonként).
Az érettségi vizsgatárgyak általános követelményeit (közép- és emelt szint) a 100/1997.(VI.
13.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az érettségi vizsga részletes követelményei, az érettségi vizsga témakörei, az érettségi
vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM r. melléklete alapján.
A kompetencia-alapú programok esetében a részletes tananyagot és követelményeit a
mellékletben szereplő tantárgyi tantervcsomagok tartalmazzák, tantárgyanként és
évfolyamonként.
12.7. A tanmenetek
Az óratervekben szereplő minden tantárgy oktatása az egyes osztályok, csoportok számára
készített tanmenetek alapján folyik. A tanmeneteket pedagógusaink a helyi tanterv alapján, egy
tanévre készítik.
A tanmenet elkészítésénél figyelembe veszik a következőket:
– az osztály, csoport tanulóinak képességeit, felkészültségét, előzetes ismereteit, a tanév
elején elvégzett tudásszint-mérés eredményét,
– az osztályban, csoportban alkalmazott tankönyvet, tanulmányi segédletet az adott
tanévre szóló tankönyvrendelés alapján,
– a középszintű érettségi vizsga részletes követelményeit az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM r. melléklete alapján,
– a középszintű érettségi vizsga témaköreit,
– emelt szintű felkészítő foglalkozások esetén az emelt szintű érettségi vizsga részletes
követelményeit az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.)
OM. R. melléklete alapján,
– az oktatás és nevelés tartalmára vonatkozó egyéb előírásokat a pedagógiai program
alapján.
Pedagógusaink tanév közben, a tanmenet elkészítésénél részletezett szempontok alapján
módosítják a tanmenetüket, ha a tervezett és a tényleges tanórai előrehaladás közötti eltérés
meghaladja a tantárgy kétheti óraszámát.
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13. AZ ALKALMAZOTT TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a
szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket,
tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.
Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem
biztosítható valamennyi tanulónak.
Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és
más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre
fizetési kötelezettség hárul.
A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő szakmai munkaközösségek
koordinálják.
A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük:
– pedagógusaink a tankönyvválasztásnál előnyben részesítik az OM által kiadott
tankönyvjegyzékben szereplő tankönyveket,
– azokat a könyveket, segédkönyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben
az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével lehet a
tankönyvrendelésbe felvenni,
– a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely
megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók
rendszeresen használnak,
– a pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság érdekében azon tanulók
számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv szerint tanulják,
egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni.
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény szerinti ingyenes tankönyvhöz
jutást az arra jogosult tanulónak az iskolától történő tankönyvkölcsönzés útján biztosítjuk.
A kompetencia-alapú tankönyvek és programcsomagok esetében azok rendelhetők a
tankönyvjegyzékből, amelyek a 2/2008 (II.08.) OKM rendelettel kihirdetett, vagy azt követően
miniszteri rendeletben kihirdetett vagy jóváhagyott kerettanterv alapján kerültek kifejlesztésre és
akkreditálásra, és legkorábban 2008. május 16-át követően kapott tankönyvvé nyilvánítási
határozatot, és a kompetencia alapú oktatás helyi tantervi céljainak megfelelőek.
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14. AZ ISKOLÁBA LÉPÉS ÉS A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI
14.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei
14.1.1. Magasabb évfolyamba lépés
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
14.1.2.. A tanulmányi követelmények nem teljesítését jelenti:
– ha a tanuló azért kénytelen évfolyamot ismételni, mert év végén elégtelen (1)
osztályzatot vagy annak megfelelő minősítést kapott,
– jogerős fegyelmi büntetéssel a tanév folytatásától eltiltották, illetőleg kizárták az
iskolából,
– a megengedettnél igazolatlanul többet mulasztott, és ezért tanulói jogviszonya
megszűnt,
– ha az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztása miatt a tanítási év végén nem
volt osztályozható, és a nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét, illetőleg az előírt
gyakorlati követelmények teljesítését az igazolatlan mulasztások száma miatt nem
engedélyezte,
– a vizsga folytatásától eltiltották, illetve a vizsgán igazolatlanul nem jelent meg, vagy
engedély nélkül távozott;
14.1.3. A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltételeit – az emelt szintű felkészítő tantárgyak kivételével – a helyi
tanterv és a gimnáziumok és szakközépiskolák számára kiadott 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet 1.
sz. mellékletében található kerettanterv tartalmazza. Az emelt szintű felkészítő tantárgyak esetén
a továbbhaladás feltétele a 40/2002. (V. 24.) OM rendelettel kiadott részletes érettségi vizsgakövetelményekben emelt szintre előírt követelmények teljesítése.
Ha az igazgató a tanulót kérelmére felmentette az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon
való részvétel alól, vagy engedélyezte, hogy két vagy több évfolyamra megállapított tanulmányi
követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesíthesse, osztályozó
vizsgát kell tennie.
A tanulók magasabb évfolyamra lépésének megállapítása a nevelőtestület jogkörébe
tartozik, ezt a jogkört osztályozó értekezleten átruházott hatáskörként az osztályban tanító
tanárok értekezlete gyakorolja.
Ha a tanuló a tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül – elégtelen osztályzatot
kapott, javítóvizsgát tehet.
Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó
vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az
előírt időpontig nem tette le.
Az idegen nyelv tanulásának első évében2 a tanuló csak akkor utasítható
évfolyamismétlésre a nyelvből elért osztályzata alapján, ha a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994.(VI. 8. MKM rendelet) 20. § (6) pontja szerint tanulmányi
követelményeit mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. Az elégtelen osztályzat helyett a
nevelőtestületi határozat: „felzárkóztatásra szorul”. A következő évfolyam végéig a
felzárkóztatás differenciált foglalkozással történik.
2

A teljes tankötelezettségi időszakra értendő, évfolyamtól függetlenül
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A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is,
ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló
esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt.

Ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát tett valamely vizsgatantárgyból, ezáltal e tantárgy
tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés esetén
ezt a tantárgyat nem köteles tanulni.
Az iskola a közoktatási törvény 73. § (5) bekezdése alapján a tanítási év utolsó napján
egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem
tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal
nem teljesítette.
14.2. Vizsgák
14.2.1. Osztályozó vizsga
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie, ha
– felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
– engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
– a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet.
14.2.2. Javítóvizsga
Ha a tanuló a tanév szorgalmi időszakának végén – a tantárgyak számától függetlenül elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.
Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó
vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az
előírt időpontig nem tette le.
14.2.3. Különbözeti vizsga
Iskolaváltás (osztályváltás) esetén, (amennyiben az előző iskolában [osztályban] más
óraterv, óraszám szerint történt az oktatás) az átvételhez különbözeti vizsga írható elő.
Az iskolán belüli vizsgaidőszakokat a tanév helyi éves munkarendje tartalmazza.
14.3. Iskolaváltás
A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, ha az osztály férőhelye
megengedi.
Azonos típusú, tanrendű osztályból az átvételhez különbözeti vizsga nem szükséges.
A nyelvi előkészítő évfolyam osztályába való csatlakozás csak szintfelmérés után, illetőleg
különbözeti vizsga letételével történhet.
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15. ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS

15.1.

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése és a tanulói teljesítmény
értékelésének, minősítésének követelményei és formái

15.1.1. A tanulók teljesítményének értékelése
A tanulásszervezési eljárások és az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formáinak
sokszínűsége indokolja az értékelési rendszer összetettségét.
15.1.1.1. Az értékelés alapelvei
– sokoldalú, tervezett és megbízható legyen
– személyre szóló legyen
– fejlesztő, ösztönző jellegű legyen
– ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű
– folyamatosságot biztosítson
– az iskolai (munkaközösségi) követelményrendszerre épüljön
– biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát
– legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a
javítás)
– félelemmentes légkörben történjen
– ismert legyen a követelményrendszer tanár, diák és szülő előtt.
– az SNI tanulók integrált nevelése és oktatása egyéni fejlesztési terv alapján történik,
esetükben a beszámoltatás és értékelés speciális szabályok szerint történik

Ahhoz hogy alapelveink megvalósulhassanak, a tanév elején, illetve minden téma elején az
egyes tantárgyak követelményeit és a számonkérés, osztályzás rendszerét világosan meg kell
fogalmazni és a tanulók tudomására kell hozni. Az egyes tantárgyak egységes iskolai
követelményrendszerét minden tanár köteles betartani.
15.1.1.2. Az értékelés formái
15.1.1.2.1.Szóbeli értékelés történik
– a tanítási órákon, ahol a tanár folyamatosan megerősít, korrigál, segít, tanácsot ad
– a szaktanárok által az évközi érdemjegyek és az osztályzatok megállapításakor
– a fogadó órákon
– a szülői értekezleten az osztályfőnökök által
– az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok véleményét is közvetíti a magatartás- és
szorgalom jegyek kapcsán
– az iskola által szervezett programok értékelésekor (kirándulás, színházlátogatás, iskolai
műsorok, vetélkedők stb. kapcsán)
– a tantestület előtt
– az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek által (kiemelkedő eredmények, illetve fegyelmi
vétségek kapcsán)
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15.1.1.2.2. Szöveges értékelés írásban
– a szaktanár vagy az osztályfőnök által szükség esetén (kiemelkedő teljesítmények
illetve problémás tanulók)
– dicséretek illetve elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe
– a szaktanárok dolgozatokra írott véleményei
– külső felkérésre – a jogszabály által meghatározott esetekben – készített minősítések,
vélemények (gyermekvédelem, rendőrség, bíróság, pályázatok stb.)
15.1.1.2.3. Értékelés és minősítés
– a szaktanárok minden tanév első óráján a tantárgy követelményrendszere mellett
ismertetik saját értékelési rendszerüket
– a szaktanárok a tanulók teljesítményeit tanév közben érdemjegyekkel értékelik (1-től
5-ig), félévkor és a tanév végén a 9. – 13. évfolyamon osztályzatokkal minősítik (jeles,
jó, közepes, elégséges, elégtelen).
– a tanév végén az egész tanévben nyújtott teljesítményt értékeljük
– a tanév végi osztályzatok megállapításánál a tanév összes érdemjegyének átlagából
kerekítéssel kapott jegyet vesszük alapul. Ha a tanév végi osztályzat ettől a jegytől a
tanuló hátrányára eltér, a szaktanár az osztályozó értekezleten tájékoztatja az osztályban
tanító tanárokat az eltérésről és annak indokairól. Ha az osztályban tanító tanárok az
indoklással nem értenek egyet, az osztályzatot a tanuló javára módosítják. Az ebben a
bekezdésben meghatározott eljárást alkalmazzuk a félévi osztályzatok megállapításánál
is
– a félévi osztályzat az ellenőrző könyvbe, az év végi a bizonyítványba kerül
– a szóbeli feleletek értékelésénél a nyelvi kifejezőkészség is szempont
– a tanórai aktivitást és a plusz munkákat is értékeljük
– A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét
– heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel
– heti kettő vagy három órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjeggyel
– heti három óránál magasabb és/vagy csoportbontásban tanított tantárgynál a
félév folyamán havi átlagban legalább kettő érdemjeggyel értékeli.
– az a tanuló, aki hiányzásai miatt nem osztályozható, a törvényben előírt módon
osztályozó vizsgát tehet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet 20. § (6)
pontja szerint:
„(6) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) a közoktatási törvény 8. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott iskolai nevelésoktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a kettőszázötven tanítási órát,
(…)
d) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem
osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A
nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások
száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben
meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható,
tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első
félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt
érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.”
– a diák vagy szülő kérheti a tanuló osztályzatának felülbírálását a törvényben
meghatározott módon.
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15.1.1.3 Az értékelés nyilvános fórumai
– házi versenyek és vetélkedők
– bemutatóórák
– speciális tantárgyi felmérések lehetősége külső, illetve belső szervezésben
– értékelés az egész diákközösség előtt (tanévzáró, tanévnyitó ünnepélyek, iskolai
rendezvények)
– értékelés a nevelőtestület előtt (tantestületi értekezletek, iskolai események)

15.2. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai
15.2.1. Az otthoni írásbeli és szóbeli felkészülés alapelvei
– az órai munkára épüljön a feladat
– lehetőleg legyen differenciált, a gyengébb tanulóknak az órán adjunk segítséget a feladat
értelmezéséhez, a fogalmak megértéséhez
– legyen világos a feladat meghatározása
– azzal a céllal adjunk otthoni munkát, hogy a tanuló a különböző eszközök (pl. könyvtár,
Internet, multimédiás ismerethordozók) alkalmazásával tapasztalatokat szerezzen
– kapjon a tanuló segítséget a szükséges ismerethordozók kiválasztásához (könyvtár,
Internet)
15.3. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló tudásának
értékelésében betöltött szerepe, súlya
15.3.1. A tanulói írásbeli beszámoltatásának formái a következők:
–

–

–

témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát
kitöltő, az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli
számonkérési forma, melyben a szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag
és a tantervi követelmények belső arányainak
írásbeli felelet: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló,
legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek
felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető
egyéb írásbeli dolgozat (értekező fogalmazás, esszé): több tantervi témára épülő, esetleg
több tanórát kitöltő írásbeli számon kérési forma

15.3.2. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai a következők:
–

–
–
–

a témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt
bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja. Egy napon kettőnél több témazáró
dolgozatot nem íratunk
Az írásbeli feleletet íratását a szaktanár nem köteles bejelenteni, ezt is két héten belül
kijavítja
az egyéb dolgozat íratását legkésőbb egy héttel a dolgozat íratása előtt bejelenti, a
dolgozatot két héten belül a szaktanár kijavítja
A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző
dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak

A szaktanár év elején – legkésőbb az első témazáró dolgozat megíratása előtt – köteles
tájékoztatni a tanulókat arról, hogy a témazáró dolgozatok érdemjegye a félévi és az év végi
osztályzatok kialakításánál hangsúlyozottan szerepel.
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Amennyiben a diák a témazáró dolgozat megírásakor akadályoztatva volt (pl.: hiányzás), a
témazárót a tanárral egyeztetett időpontban pótlólag meg kell írnia.
Ha a dolgozat és az írásbeli felelet kizárólag a tanult ismeretek azonosítását, kiválasztását,
illesztését, közlését, felidézését tartalmazza, akkor a dolgozat értékelésénél a következő – a
dolgozatra adható összes pontszám százalékában megadott – ponthatárokat alkalmazzuk:
– jeles: kilencven százaléktól
– jó: nyolcvan százaléktól
– közepes: hatvanöt százaléktól
– elégséges: ötven százaléktól
Ha a dolgozat a fenti tevékenységeken kívül tartalmaz még információ átalakítást, jelentés és
összefüggés kifejtést, következtetést, bizonyítást, tudásfelhasználást a gyakorlati feladatok
megoldására, akkor a dolgozatra adható összes pontszám százalékában megadott ponthatárok a
következők:
– jeles: nyolcvanöt százaléktól
– jó: hetven százaléktól
– közepes: ötven százaléktól
– elégséges: harminc százaléktól

Ha a szaktanár az e fejezetben meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek
látja, az adott osztályban, csoportban az egyes ponthatárokat legfeljebb három százalékkal lefelé
vagy felfelé módosíthatja.

Az intézmény munkaterve értelmében a 2005/2006-os tanévtől felmenő rendszerben a 10.
évfolyam végén szakaszmérés van a középszintű érettségi tantárgyakból. Ezen írásbeli
dolgozatok értékelése megegyezik a középszintű érettségi vizsga százalékban megadott
ponthatáraival. A szakaszmérés eredményét az év végi értékeléskor a félévi, szummatív jeggyel
egyenértékű jegyként számítjuk be.
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15.4. A szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló tudásának értékelésében
betöltött szerepe, súlya
– felelet – A tanár szaktárgyi órán feleltetheti a tanulót szóban az adott téma
anyagrészeiből, azonban ugyanabból az anyagból ugyanazon az órán nem feleltethet
többször. A feleltetés nem használható fegyelmezési eszközként.
– írásbeli munkát kiváltó felelet – Ha a tanuló akadályozott az írásban, írásbeli feleletét
szóbeli felelettel kiválthatja. A kapott jegy egyenértékű az írásbeli dolgozat
érdemjegyével.
– beszámoló, kiselőadás – A beszámoló és a kiselőadás a tanár és a diák előzetes
megegyezésével jön létre: a tanár megbízza a diákot – legalább két héttel a beszámoló
előtt – egy adott téma önálló feldolgozásával és előadásával. A diák a tanár instrukciói
alapján önállóan oldja meg és adja elő a feladatot.
Mindhárom szóbeli beszámoltatási formát a tanár érdemjeggyel minősíti.
Törekedni kell a kifejezőkészség fejlesztése érdekében a szóbeli feleletek arányának növelésére.

15.5. A kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó sokszínű tevékenység formái, rendje,
korlátai, a tanuló tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
A tanórához kapcsolódó tevékenységi formák vagy produktumok (pl.: kooperatív
technikák, csoportmunka) meghatározása és értékelése az előzetesen megállapított szempontok
szerint és formában történik, mivel az órán feldolgozott tananyag a kerettantervi
követelményekhez igazodik. Az esetlegesen így szerzett érdemjegyek az egyéb osztályzatokkal
azonos súlyúak.
A tanórán kívüli tevékenységi formák vagy produktumok (ppt-bemutató, tabló, poszter
stb.), melyek a témahét és a három hetet meghaladó projekt részét képezik – mivel ezekben az
esetekben a tananyagon túlmutató tartalmat is feldolgoznak a diákok – a tanár által ösztönzően
értékelendők: szóbeli értékelést végez, és a kiemelkedően jól sikerült munkákat osztályzattal
jutalmazhatja.
Tantárgytömbösítés esetén a tantárgyi tömb végén a tanultakból a diákok számonkérhetőek.

15.6. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai
15.6.1. A tanórához kapcsolódó írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
A szóbeli és írásbeli házi feladatoknak lényeges szerepük van a tanítási órákon feldolgozott
tananyag rögzítésében, az ott elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában, az
írásbeli és szóbeli beszámoltatások előkészítését szolgálják, házi dolgozat esetén az írásbeli
beszámoltatást helyettesítik. A következő tanórán/tanórákon történő számonkérések sikerességét,
eredményességét is az otthoni munkával tudják a tanulók biztosítani.
A házi feladat állhat kötelező és szorgalmi feladatokból, illetve egyes tantárgyak esetében a
tantárgyi sajátosságokból adódó házi dolgozat és kiselőadás készítéséből.

69

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy csak olyan házi feladatot kapjon a tanuló, melyet a tanítási
órán előkészítettünk. A feladatot pontosan kijelöljük és figyelünk arra, hogy a tanulók
feljegyezzék a tudnivalókat.
A házi feladat ellenőrzését (formai és tartalmi szempontból is) a következő tanítási órán/órákon
vagy személyes konzultáció során végezzük el. A megoldást értékeljük, a szorgalmi házi
feladatot jó, jeles osztályzattal jutalmazhatjuk.
A házi feladatként adott tananyagból a szaktanár feleltethet jegyre is.
Hétvégére, tanítási szünetre külön megterhelést jelentő, plusz feladatokat nem jelölünk ki. Ez alól
a rendes érettségi vizsga előtt álló osztályok kivételt képezhetnek.
A házi dolgozatokat vagy otthon elkészítendő produktumok (lehet fogalmazás, gyűjtőmunka,
esszé stb.) a szaktanár érdemjeggyel értékeli. Elégtelen érdemjegyet kap az a tanuló, aki a házi
dolgozatát határidőre nem adja le a szaktanárnak, ha a késedelmét a házirendben meghatározott
módon nem igazolja. Igazolt hiányzásaira hivatkozva a tanuló a szaktanártól kérheti a beadási
határidő módosítását.
A házi dolgozatok íratásának vagy otthon elkészítendő produktumok elkészítésének rendje és
korlátai a következők.
– a házi dolgozat vagy otthon elkészítendő produktumok témáját a szaktanár tanórán,
legalább egyhetes beadási határidővel adja ki
– a házi dolgozat vagy otthon elkészítendő produktumok beadási határidejét a szaktanár
úgy határozza meg, hogy a beadási határidőt megelőző egy hétre másik, már kiadott
házi dolgozat határideje ne essék
– a beadási határidő lejártát követő két héten belül a szaktanár a munkákat kijavítja és
kiadja a tanulóknak
Az otthoni felkészüléshez kötelezően előírt szóbeli feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a
szaktanár a feladatot kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. A kötelező szóbeli feladatból
a szaktanár a tanulót a következő tanórán beszámoltathatja, teljesítményét érdemjeggyel
értékelheti.
Az otthoni felkészüléshez kötelezően előírt szóbeli feladatok kiadásának rendje és korlátai a
következők:
– a kötelező szóbeli házi feladatot a szaktanár a tanórán adja ki
– a kiadott feladatot a szaktanár a kiadását követő tanórán kéri számon
Ha a kötelező szóbeli házi feladat számonkérésekor az előzőekben felsorolt feltételek
valamelyike nem teljesül vagy a tanuló az előző tanóráról igazoltan hiányzott, akkor a tanuló
kérésére a kapott érdemjegyet az értékelésnél, minősítésnél nem vesszük figyelembe.
15.6.2. A projekttel, témahéttel kapcsolatos írásbeli és szóbeli feladatok kiadásának rendje és
korlátai
A projekthét, témahét tervezésekor a tanár a diákok önkéntes vállalása és ötletei alapján
feladatokat határoz meg. A feladatok elvégzésére, megvalósítására a diákok egyénileg vagy
csoportosan önállóan szerveződnek, a rendelkezésükre álló időkeretet szabadon oszthatják be.
Szükség esetén az iskola helyet és IKT eszközöket biztosít a diákoknak a feladat elvégzéséhez.
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15.7. A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének, minősítésének követelményei és
formái
15.7.1. Magatartás
A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök végzi az
osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével, és a nevelőtestület hagyja jóvá az
osztályozó értekezleteken.
A tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), rossz
(2), a szorgalom értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2)
érdemjegyet és osztályzatot alkalmazzuk.
Példás a magatartása annak a tanulónak, akinek a magatartására a következők teljesülnek:
– magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból
– szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, öregbíti az iskola
hírnevét
– betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét
– legjobb tudása szerint eleget tesz tanulmányi feladatának
– kerüli a durvaságot, nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket
Jó a magatartása annak a tanulónak, akire
– jellemzőek a példás magatartásnál felsoroltak,
– a fentiek mellett eseti fegyelmezetlenség, kisebb magatartási problémák jellemzőek
(igazolatlan óra, osztályfőnöki megrovás, passzivitás).
Változó a magatartása annak a tanulónak, akinek
– a magatartására a példás magatartásnál felsoroltak nem mindig jellemzőek,
– többször előforduló magaviseleti problémák miatt, a házirend súlyosabb megsértése
miatt az osztályfőnöki megrovásnál súlyosabb büntetése van (igazgatói megrovás),
– több igazolatlan órája van.
Rossz a magatartása annak a tanulónak, akinek
– a magatartására a példás magatartásnál felsoroltak nem jellemzőek,
– akinek rendszeres magaviseleti problémái vannak (nagyon sok igazolatlan óra, súlyos
fegyelmi vétség).
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15.7.2. Szorgalom

Példás a szorgalma annak a tanulónak, akinek a tanulmányi munkájára a következők
teljesülnek:
– törekszik arra, hogy iskolai feladatait a legjobb tudása szerint teljesítse
– tanulmányi eredményei megfelelnek a képességeinek
– a tanítási órákra rendszeresen felkészül, s azokon aktívan közreműködik
– a tanórákon kívül is aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó programokban
– önműveléssel is fejleszti tudását, adottságait
Jó a szorgalma annak a tanulónak,
– akire a példás szorgalomnál felsoroltak jellemzőek
– aki az előző tanév végi vagy az előző félévi eredményeihez képest kettőnél több
tantárgyból rontott
– aki a tantárgyak többségéből képességeinek megfelelően folyamatosan a maximumot
nyújtja, de az ide nem sorolható tantárgyakból sem lehet hanyag
Változó a szorgalma annak a tanulónak, akinek
– a tanulmányi munkájára a példás szorgalomnál felsoroltak nem mindig jellemzőek
– eredményei az előző tanév végi vagy az előző félévi eredményekhez képest kettő vagy
több jeggyel romlottak
– teljesítménye hullámzó
Hanyag a szorgalma annak a tanulónak,
– aki valamelyik tantárgyból megbukott
– akinek tanulmányi munkájára a példás szorgalomnál felsoroltak nem jellemzőek
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16.

A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS TANTÁRGYAINAK ÉS AZ EGYES
MODULOKNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE, BESZÁMÍTÁSA AZ ISKOLAI
ÉVFOLYAM SIKERES BEFEJEZÉSÉBE

16.1. A szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyainak értékelése
A szakmacsoportos alapozó oktatás óraterében szereplő szakmacsoportos alapozó
ismeretek, illetőleg szakmacsoportos alapozó gyakorlatok alapozó tantárgyai önálló tárgyakként
kerülnek osztályozásra.
A közgazdaságtan és a marketing tantárgy tantervi anyaga felkészít a Közgazdaságimarketing alapismeretek érettségi vizsgára, tartalmazza a vizsga követelményrendszerét.
16.2. A modulok értékelése
A kerettantervi modulokat nem integráljuk az egyes tantárgyakba, hanem a meghatározott
óraszámban önálló modultantárgyként oktatjuk.
A modulokat a többi tantárggyal azonos módon értékeljük.
Kivételt képez a Művészetek tantárgyon belül a Társastánc értékelése.
Ennek értékelésénél nem osztályzatot, hanem szöveges értékelést alkalmazunk. Ennek
rendje a következő:
– jól megfelelt: a tanuló igazolatlanul nem hiányzott, aktívan részt vett a munkában
– megfelelt: a tanuló nem hiányzott többet a megengedettnél, aktívan részt vett a
munkában
– nem felelt meg: a fenti kritériumokat nem teljesítette
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17.

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI

Az érettségi vizsga részletes követelményei, az érettségi vizsga témakörei, az érettségi
vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM r. mellékletében találhatók.
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18.

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK

Az általános fizikai teherbíró képességek mérése során feltérképezhetők az egyes
képességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának
ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató
programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet
megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint
elérésére, megtartására.
18.1.

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének fő célja

18.1.1. Az oktatás területén
Minőség-ellenőrzés: az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése,
szerepének népszerűsítése és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében.
Minőség-biztosítás: az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése és
minősítése.
A rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása: minden
fiatal úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy a szükséges fitness szint „kell” értékét elérje és
megtartsa.
A sportági elméleti ismeretek önálló, tudatos alkalmazása, folyamatos népszerűsítése,
gyakorlása.
18.1.2. Az egészségügy területén
Az iskolaorvosok és védőnők vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy a
testnevelők által mért adatok ismeretében az egészségügyiek felvilágosítást kapjanak a tanulók
funkcionális állapotáról, a leglényegesebb kondicionális képességek alapján.
A primer prevenció alapja a közvetlen kapcsolattartásra épített szoros orvos-pedagógus
együttműködés.
18.2.

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének lehetőségei

Erőnléten az egyén fizikai, pszichikai összetevőjét értjük, amelyet mindenekelőtt az
állóképesség, az erő és a gyorsaság, a velük kapcsolatos pszichikai tulajdonságok határoznak
meg.
Az erőnlét két legfőbb meghatározó tényezője tartalmi és metodikai szempontból a
koordinációs és a kondicionális képességek.
A koordinációs képességek fejlesztése lényegében az ügyesség edzése, mellyel végső soron
a mozgás végrehajtásának és gazdaságosságának pontosságát javítjuk. Fejlődése szoros
összefüggésben van a kondicionális képességek fejlődésével.
A rendszeres testedzés hatására növekszik az izomrendszer teljesítménye, fejlődik az izom
ereje, gyorsasága és állóképessége, vagyis a kondicionális képességek.
Iskolánkban az általános fizikai teherbíró képesség mérése az OM által 2000-ben a
rendelkezésünkre bocsátott „Hungarofit” tesztrendszert, és az ehhez kapcsolódó segédkönyvet és
számítógépes programot használjuk.
Ez a tesztrendszer kiegészítő vizsgálatában méri és értékeli az optimális testtömeg és az attól
való eltérést.
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Alapvizsgálatában méri és értékeli az egészség szempontjából leglényegesebb
kondicionális képességeket:
– Az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratorikus rendszer állóképességének legjobb
mérőszáma;
– Azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi
tevékenységünk során a leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége pl. a tartási
rendellenességek leggyakoribb okozója.
A fizikai fitness önmagában is értékelhető, de célszerű a vizsgálatokat kiegészíteni egyéni
vonatkozású információkkal is (pl. edzés, versenysport, életvitel)
18.3.

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérési módszere

A test általános izomerejét, erő-állóképességét legpontosabban 1+4 motorikus próba alapján
értékelhetjük:
1. Aerob vagy alap-állóképesség mérése
– Cooper-teszt futással
2. Általános testi erő, erő-állóképesség mérése
– Az alsó végtag dinamikus erejének mérése: helyből távolugrás páros lábbal
– A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése: hason fekvésből
törzsemelés folyamatosan max. 4 perc
– A hasizmok erő-állóképességének mérése: hanyatt fekvésből felülés
folyamatosan max. 4 perc
– A vállöv és karizmok dinamikus erő-állóképesség mérése: fekvőtámaszban
karhajlítás max. lányok 2 perc, fiúk 4 perc
18.4.

Az általános vizsgálati szempontok
A felmérések megkezdése előtt a tanulóknak tisztában kell lenniük a vizsgálat céljával,

gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal.
A vizsgálati módszert, az erre célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni.
Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján
történik.
A kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbák elvégzését az izomerő
mérésére alkalmazott próbákkal kell kezdeni.
A dinamikus erő mérésére alkalmazott próbáknál legalább három kísérleti lehetőséget kell
biztosítani, melyből a legjobb teljesítmény alapján kell a pontértéket számolni.
A mérések és az értékelés során el kell érni azt, hogy a tanulók megszerezzék azokat az
ismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a tudatos edzésvégzéshez, a pillanatnyi
fittségi állapot ellenőrzéséhez.
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18.5.

A testnevelők által elvégzendő feladatok

18.5.1. Egységes minőség-ellenőrzés
A tanév elején és a tanév végén mérik a fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus
próbákban elért teljesítményt, és a mért eredmények pontértékei alapján kell az értékelést és a
minősítést elvégezni.

18.5.2. Egységes minőségbiztosítás
Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek terén
mutatkozó esetleges hiányokat, és törekedni kell azok minél előbbi felszámolására, illetve a
„kell” szint megtartására.
18.5.3. Folyamatos visszacsatolás
A tanulók aktív közreműködésével a rendszeres testedzés hatásának elemzése. A
pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során a fiatalok önismeretének, tárgyilagos
önértékelésének, akaratának és önbecsülésének fejlesztése.
18.5.4. Adatok nyilvántartása
Az egyéni adatlapok vezetése, a mért adatok kiértékelése.
Osztályonkénti összesítő adatlapok elkészítése.
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19.

A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

19.1. A Kollégiumi nevelés célja és alapelvei
Célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének,
tanulásának, a sikeres életpályára való felkészülésnek segítése, személyiségének fejlesztése,
kibontakoztatása a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával.
A következő jogszabályi előírások határozzák meg működésünket:
– 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról
– 46/2001.(XII.22) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról
– 36/2009.(XII.23) OM rendelet, mely az előbbit módosította
19.2. A kollégiumi nevelés feladatai
19.2.1.Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése
A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történő sikeres
beilleszkedést. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a
társadalom kölcsönhatásainak megértését.
Kompetencia fejlesztés: szociális, kommunikációs és állampolgári kompetencia
19.2.2. A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése
A kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes
tanulási módszereket. Törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére.
Kompetenciák: hatékony, önálló tanulás, matematikai kompetencia, digitális kompetencia
19.2.3. Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése
Támogatja a tanulásban elmaradt és SNI tanulókat. Segíti a tehetséges tanulókat
képességeik kibontakoztatásában.
Kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, önálló tanulás, tudatosság,
kifejező készség
19.2.4. Kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése
Felkelti az érdeklődést a kultúra, a tudományok, a művészetek iránt, továbbá az emberiség
globális problémáival kapcsolatban. A kollégium változatos, sokrétű kulturális tevékenységével
hozzájárul a magyar, az európai és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez,
elsajátításához és értékeléséhez.
Kompetenciák: esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség, szociális és állampolgári
kompetencia, idegen nyelvi kommunikáció.
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19.2.5. Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése:
Az egészséges kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet belső
igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása.
Kompetenciák: természettudományos kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia.

19.3. A kollégium működése
19.3.1. Személyi feltételek
A kollégium az iskolával közös igazgatás alatt működik. A kollégium irányítását igazgatói
megbízás alapján a kollégium vezetője látja el. A kollégium vezetőjének nincs önálló döntési
jogköre munkáltatói, személyi és gazdasági kérdésekben. Önállóan, de az igazgatónak részletes
beszámolási kötelezettséggel irányítja a kollégiumi nevelők munkáját.
A kollégiumi tanulókat tanulócsoportokba szervezzük.
A kollégiumvezető egyben az egyik tanulócsoportot vezető tanár.
A kollégiumi nevelőtestület ellátja az összes éjszakai és nappali ügyeleti feladatot, és a
szervezett foglalkozások vezetését.
19.3.1.1.

A kollégiumi nevelők feladatai

Vasárnapi ügyeletes nevelő feladata: a visszaérkező gyerekek fogadása, a pontos létszám
megállapítása. A tanulóknak vasárnapi szilencium tartása. A beérkezett tanulók
tevékenységének, viselkedésének folyamatos figyelemmel kísérése, felügyelete. A napirend
szerinti villanyoltás, takarodó végrehajtása.
Éjszakai ügyeletes feladata: a takarodó utáni zavartalan pihenés ellenőrzésekkel való
biztosítása. A ritkán előforduló éjszakai egészségügyi, magatartási problémák kezelése.
Reggeli ügyeletes tanár feladata: a pontos ébresztés. A tanulók reggeli tisztálkodásának,
ágyazásának ellenőrzése. A reggelizés, a szobarend, a takarítás, a szemetesek kiürítésének
ellenőrzése. Napirend szerinti szobaszemle megtartása és a kollégium bezárása.
Ebéd ügyeletes tanár feladata: az ebéd iskolai program szerinti lebonyolítása, a rend a
fegyelem megtartása. Az egymást követő ebédlő csoportok órakezdésre való visszaérkezésének
biztosítása.
Délutáni ügyeletesként biztosítja a sportkörökre, korrepetálásokra járó tanulók megjelenését.
Ellátja a kollégiumban maradók felügyeletét.
Tanulócsoport vezető tanárok: feladatuk a csoportjukba osztott tanuló napi sikereinek,
kudarcainak, magatartásának és súlyozottan tanulmányi munkájának a lehető legszorosabb
figyelemmel kísérése.
A délutáni szilenciumok rendjének, fegyelmének biztosítása, a tanulóként eredményes egyéni
tanulási módszerek megtalálása, elfogadtatása, a tanulók motiválása. A különböző kollégiumi
rendezvényekre a tanulók felkészítése.
Esti ügyeletes tanár: feladata a tanulók szabad idejének figyelemmel kísérése. A kimenőről való
pontos beérkezés ellenőrzése. A takarodó pontos végrehajtása.
A kollégium vasárnap 1500 órától péntek 1530 óráig üzemel. Hétvégén, ünnepnapokon és
szünetekben mindenki hazautazik.
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19.4. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje
A tanulás nem csupán ismeret elsajátítás, magában foglalja valamennyi értelmi képesség és
az egész személyiség fejlesztését.
A csoportvezető nevelő kiemelt feladata, hogy az eredményes tanulás módszereit,
technikáját diákjaival megismertesse, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A
kollégiumban az eredményes tanulás külső körülményei biztosítottak. A diákok tanulmányi
eredményeit naponta figyelemmel kísérjük. Rendszeres kapcsolatot tartunk a szaktárgyakat tanító
nevelőkkel.
A tanulók tanulása a szilencium keretében valósul meg szervezett keretek között. Egyéni
tanulásra a szabadidőben a tanulóhelyiségben lehetőséget biztosítunk, ahogy az internet
használatára is az iskolai könyvtárban.
A szabadidőben – mely kötetlen – rendszeresen szervezünk olyan foglalkozásokat (sport,
filmvetítés, előadás), melyen a részvétel önkéntes.
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19.4.1. Napirend

630

Ébresztő

30

00

Tisztálkodás, szobarend

00

30

Reggeli

6 -7
7 -7
7

30

Szobaszemle

7

45

Indulás az iskolába, a kollégium zárása

1200-1400

Az iskolai beosztás szerint ebéd

00

30

Szabadidő, rászorulóknak korrepetálás, kimenő

30

30

Szilencium, sportolóknak külön engedély szerint edzés

30

00

Vacsora

00

00

Szilencium

00

30

Kimenő

30

00

20 -21

Szabadidő, játék az udvaron

2100-2145

Tisztálkodás, szobarend

14 -15
15 -17
17 -18
18 -19
19 -20

45

00

21 -22

Villanyoltás, takarodó
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19.5. Hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás
Hátrányos helyzetű kollégistáink (és akik még igénylik) az itteni mentorálás mellett az
iskolában megszervezett felzárkóztató, korrepetáló foglalkozásokon vesznek részt.
19.6. Közösségi és közéleti tevékenység
A személyiség fejlesztésének fontos lehetősége a közéleti, közösségi tevékenység.
Az egy szobában lakók is közösséget alkotnak.
A tantestület által rendezett szabadidős foglalkozásokon a diákok szintén spontán
csoportokban jelennek meg.
19.7. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért alapvetően a Kollégium
vezetője felel.
A kollégiumi nevelők együttműködve a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában
az osztályfőnökkel, a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményekkel, gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó intézményekkel, személyekkel, segítik a tanuló fejlődését
veszélyeztető körülmények feltárását, megelőzését, megszüntetését.
19.8. A kollégium hagyományrendszere
Rendezvények:

Fecskeavató
Fenyőünnep
Farsangi rendezvények
Kollégiumi ballagás
Helyi múzeumok meglátogatása; szarvasi arborétumba kirándulás; nyársalás vagy bográcsozás a
Körös-parton.
19.9. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás formái
A csoportvezető tanárok heti rendszerességgel tájékozódnak az iskolai eredményekről,
melyeket tételesen a kollégiumi naplóba is átvezetnek.
Problémás esetben a szülővel azonnal felveszik a kapcsolatot.
Az osztályfőnökök és az iskolavezetés rendszeresen részt vesz a kollégium által szervezett
ünnepségeken.
A kollégiumi nevelők az osztályozó értekezleten részt vesznek, ahol a kollégisták
értékelésével kapcsolatban véleményt formálhatnak.
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19.10. A kollégiumi csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma

Témakör

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12-13.
évfolyam

Tanulás

4

3

3

1

Énkép, önismeret,
pályaorientáció

3

3

4

3

Eu-i azonosságtudat,
egyetemes kultúra

3

3

2

4

Környezettudatosság

2

2

2

2

Testi és lelki egészség

4

4

4

4

Felkészülés a felnőtt
szerepre

3

3

3

3

Hon és népismeret

3

4

4

3

22 óra

22 óra

22 óra

22 óra

19.11. A kollégiumi nevelés minősége, eredményessége
Az IMIP részletesen tartalmazza azt, hogy milyen eljárásrend alapján zajlanak a belső és
külső pedagógiai vizsgálatok és mérések.
Kollégiumi nevelők esetében különösen fontos a hátrányok leküzdésében, a lemorzsolódás
megakadályozásában vállalt szerep. Lényeges a szülőkkel történő rendszeres kapcsolattartás.
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20. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. A tanévzáró értekezleten értékeli, hogy a pedagógiai
programban megfogalmazott általános célokat, valamint a tantárgyi célokat és követelményeket
sikerült-e megvalósítani.
A pedagógiai program nyilvános és megtekinthető. Egy-egy példánya a megtalálható
a fenntartónál
az iskola könyvtárában
az intézmény igazgatójánál
Látható az intézmény honlapján letölthető formában.
A pedagógiai program hatálybalépése:
A nevelési program hatálybalépésének kezdete 2010. szeptember 1.
A pedagógiai érvényességi ideje:
2010. szeptembertől - határidő nélkül.
A pedagógiai program módosításának lehetséges indokai:
1. Jogszabályi változás.
2. A nevelőtestületben, vagy az intézményi életben bekövetkezett változás, mely kihat az
intézmény életére, eddigi tevékenységére. Ennek eredményeképp az intézmény vezetősége
(igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők) javaslatot tehetnek a pedagógiai program
módosítására, az intézmény nevelőtestülete és a fenntartó felé.
3. Felülvizsgálat történhet akkor is, ha
a)
a fenntartó kezdeményezi
b)
– a nevelőtestület 50 %-a és 1 fő kéri,
– a szakmai munkaközösségek közül legalább egy javasolja,
– a szülők javaslatára, kérésére, ha az intézmény egészére hatással van,
és szükségesnek tartja az intézményvezetés.
Ha módosításra vonatkozó jelzés érkezik az intézményvezetéshez, akkor gondoskodniuk
kell a megfelelő fórum összehívásáról, az érdekegyeztetésről, a döntés-előkészítésről.
A pedagógiai program módosított változatának elfogadója a nevelőtestület, és az
önkormányzat hagyja jóvá, mint fenntartó.
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AZ INTÉZMÉNY ADATAI

Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
OM-azonosító: 028297
Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.
Telephelyei:
Iskolai feladatellátás:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45.
Gyomaendrőd, Jókai u. 6.
Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda
Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.
Csárdaszállás, Kossuth u. 23.
Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 3.
A költségvetési szerv alapító:
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
A költségvetési szerv alapításának ideje:
1952
A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Az intézmény típusa:
Többcélú, közoktatási intézmény
Az intézmény tagintézménye: -
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TARTALOMJEGYZÉK
AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA
I. INTÉZMÉNYÜNKRŐL
1. Történeti áttekintés
1.1. Óvodatörténet
1.2. Iskolatörténet
2. Erőforrások
2.1. Óvoda
2.1.1. Személyi feltételek
2.1.2. Tárgyi feltételek
2.2. Iskola
2.2.1. Tanulói jellemzők
2.2.2. Személyi feltételek
2.2.3. Tárgyi feltételek
3. Pedagógiai törekvéseink
II. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM
1. Bevezető
2. Programunk alapelvei, cél- és feladatrendszere
2.1. Nevelési alapelvek
2.2. Gyermekképünk
2.3. Óvodaképünk
2.4. Alapvető céljaink
2.5. Általános nevelési feladataink
3. Helyi nevelési programunk fejlődéslélektani és nevelésfilozófiai megalapozottsága
3.1. Az egészséges, harmonikus egészségfejlesztés
3.2. Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, prevenciója
4. Programunk tartalma
4.1. Mozgás
4.2. Játék
4.3. Kultúraátadás
4.4. Egészséges életmód
4.5. Gyermek és környezete
4.5.1. Gyermek és társas környezete
4.5.2. Gyermek és természeti, tárgyi környezete
4.6. Vizuális nevelés
4.7. A környezet, az anyanyelv, irodalom kölcsönhatása
4.8. Ének-zene, énekes játék
5. A program alkalmazásának feltételrendszere
5.1. Az óvodapedagógus feladata
5.2. Szervezeti és időkeretek
5.2.1. Csoportszervezés
5.2.2. Napirend
5.2.3. Hetirend
5.2.4. Tevékenységi formák idő és szervezési jellemzői
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5.3. Óvodánk speciális szolgáltatásai
5.3.1. Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások
5.3.2. Nevelési időn túl szervezett térítésmentes szolgáltatások
5.3.3. Nevelési időn túl szervezett térítéses szolgáltatások
5.4. Ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódó rendezvényeink – hagyományteremtés,
hagyományápolás
5.5. Ellenőrzés, értékelés
5.6. Eszközök és felszerelések jegyzéke
6. Sajátos feladatok
6.1. Gyermekvédelem
6.2. Etnikai kisebbségi feladatok
6.3. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása
6.4. Integrációs Pedagógiai Rendszer (óvodai integrációs program) alkalmazása
7. Az óvoda kapcsolatrendszere
7.1. Család – óvoda
7.1.1. Kapcsolattartás alapelvei
7.1.2. Kapcsolattartás formái
7.2. Óvoda – bölcsőde
7.3. Óvoda - iskola
7.4. Az óvoda egyéb kapcsolatai
III. ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM
1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,
eljárásai
1.1. Oktató-nevelő munkánk alapelvei
1.2. Oktató-nevelő munkánk cél- és feladatrendszere
1.3. A tanulást-tanítást elősegítő módszerek
1.4. Eszközök és eljárások
1.5. Sikerkritérium
2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
2.1. Cél
2.2. Feladat
2.3. Megvalósulást szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák
2.4. Sikerkritérium
3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
3.1. Cél
3.2. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink
3.3. A feladatok megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák
3.4. Sikerkritérium
4. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
4.1. Cél
4.2. Feladat
4.3. Módszerek
4.4. Sokszínű tevékenység biztosítása
4.5. A megvalósulás színterei
4.6. A beilleszkedési-, tanulási- és magatartási nehézséggel küzdő tanulók
felzárkóztatását segítő lehetőségek
4.7. Sikerkritérium
5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
5.1. Cél
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5.2. Feladat
5.3. Sikerkritérium
6. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatok feladatok
6.1. Cél
6.2. Feladat
6.3. A megvalósítás módja, eljárásai, tevékenységei
6.4. Kapcsolódó tevékenységek
6.5. Sikerkritérium
7. A sajátos nevelési igényű tanuló felzárkóztatását segítő program
7.1. Cél
7.2. Feladat
7.3. A megvalósítás keretei, eljárásai
7.4. A fejlesztés hatékonysága, értékelése
7.5. A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program
7.5.1. A látássérült tanulók fejlesztését segítő program
7.5.2. A hallássérült tanulók fejlesztését segítő program
7.5.3. Beszédfogyatékos tanulók megsegítésére irányuló program
7.5.4. Testi fogyatékos gyerekek fejlesztését segítő program
7.5.5. Tanulásban akadályozott tanulók (enyhe fokban értelmi sérült tanulók
fejlesztését segítő program)
7.5.6 A megismerő vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd (részképesség zavar)
fejlesztését segítő program
7.6. A helyi tantervbe beépülő elemek (célok, feladatok, tananyag, módszerek, eszközök)
8. A képesség-kibontakoztató foglalkoztatás, integrációs felkészítés programja
8.1. Cél
8.2. Feladat
8.3. Alkalmazott módszerek
8.4. Feltételek, eszközök
8.5. A halmozottan hátrányos helyzet kezelésének színterei
8.6. Sikerkritérium
9. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő
eszközök és felszerelések jegyzéke
10. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés
továbbfejlesztésének lehetőségei
10.1. Cél
10.2. Feladat
10.3. Szülővel, közösséggel való együttműködés formái
10.4. A megvalósulás színterei
10.5. Együttműködés a tanulói közösséggel
10.6. Sikerkritérium
11. Egészségnevelési program
11.1. Cél
11.2. Feladat
11.3. Az egészségnevelés színterei
11.4. Módszerek, eljárások
11.5. Sikerkritérium
12. Környezeti nevelési program
12.1. Helyzetelemzés
12.2. Célmeghatározás
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12.3. Feladatok
12.4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek (színterek)
12.5. Módszerek
12.6. Sikerkritérium
13. Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtásának programja
13.1. A fogyasztóvédelmi oktatás célja
13.2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
13.3. Megvalósulást szolgáló módszertani eljárások
13.4. Megvalósulást szolgáló tevékenységi formák
13.5. Fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemeinek megjelenése az egyes tantárgyakban
IV. HELYI TANTERV
1. Alkalmazott tantervek és óraszámok
1.1. Iskolánk egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek
alapján folyik az oktatás
1.2. Kötelező óraszámok alakulása a tantervek és törvényi rendelkezések alapján
2. Tantárgyi rendszer és óraterv tantervenként
2.1. 1-4. évfolyam
2.2. 5-8. évfolyam
2.3. Modulok oktatása
2.4. Szabadon tervezhető órakeret felhasználása
2.5.Választható tantárgyak
2.5.1. Angol nyelv
2.5.2. Matematika, magyar nyelv és irodalom
2.6. Nem szakrendszerű oktatás bevezetése
2.7. Kompetencia-alapú oktatás alkalmazása
3. Alkalmazott tantervek alapján a heti kötelező óraszámok alakulása tanévenként
4. Évfolyamonkénti felhasználható órakeret és számított pedagógus létszám alakulása
tanévenként
5. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
6. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
7. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének, a tanuló értékelésének és
és minősítésének követelményei, formája
7.1. Cél
7.2. A beszámoltatás, az ismeretek, számonkérésének követelményei, formái,
minősítés
7.2.1. Sajátos nevelési igényű tanulók értékelése
7.2.2. Moduláris oktatás értékelése, minősítése
7.2.3. Választható és emelt szintű tantárgyak értékelése
7.3. Az iskola írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, korlátai
7.3.1. Formái
7.3.2. Rendje
7.3.3. Korlátai
7.3.4. Az írásbeli beszámoltatásnak a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
7.4. Az otthoni ( napközis és tanulószobai ) felkészüléshez előírt házi feladatok
meghatározása
7.4.1. Szóbeli és írásbeli házi feladatok elvei
7.4.2. Házi feladatok korlátai
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7.5. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése 1-8. évfolyamon
7.5.1. A tanulók magatartása
7.5.2. A tanuló szorgalma

V. AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL,
MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK
VI. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA
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Intézményünk, a gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 2004-ben elkészítette Pedagógiai
programját, melyet 2007-ben kiegészített a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
2007. augusztus 1-jétől az alapfokú nevelési-oktatási feladatellátásunk óvodai neveléssel
bővült, az átszervezéssel intézményünk többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény lett.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33.§ (7) és (8) , valamint a 45. § (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően került átdolgozásra a Pedagógiai program 2008-ban.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változása, illetve a TÁMOP 3.1.4. pályázati
projekt megvalósítása miatt 2010-ben dolgoztuk át Pedagógiai programunkat.
Pedagógiai programunk egységes nevelési elveket tartalmaz, az óvoda és iskola egymással
együttműködik, tevékenységeinket összehangoljuk.

Gyomaendrőd, 2010. június 18.

…………………………………..
Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető
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AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA
„Annak az oskolának a meg maradására nevekedésére és
épűletére egész örömmel tehetségemmel jó lélekkel vigyázok ...”
(Kis Bálint)
Névadónk hitvallása és elkötelezettsége a nevelés-oktatás terén példaértékű és követendő
számunkra.
A helyi adottságokat figyelembe vevő, hagyományos általános iskola és óvoda vagyunk, a
belső erőforrásokra támaszkodva, folyamatosan megújulva igyekszünk megfelelni a szülői és
fenntartói elvárásoknak, a kor követelményeinek.
Alapvető célunknak tekintjük, hogy:
- A 3-14 éves korosztályú gyermekek személyiségének kibontakoztatását,
harmonikus fejlődését az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem
figyelembe vételével elősegítsük. A sokoldalú képességfejlesztéssel kialakítsuk a
sikeres iskolakezdéshez, a pályaválasztáshoz szükséges testi-, szociális- és értelmi
fejlettséget.
- Komplex személyiség- és képességfejlesztő pedagógiát valósítsunk meg. Nevelőoktató munkánk során az életre kívánjuk felkészíteni gyermekeinket, tanulóinkat
azáltal, hogy megtanítjuk őket tanulni, gondolkodni, a szerzett tudást sokoldalúan
alkalmazni.
Ennek érdekében pedagógiai munkánk középpontjában:
- gyermekeink, tanulóink életkori és egyéni adottságaihoz igazodó alapkészségek, képességek fejlesztése és tárgyi tudásuk elmélyítése;
- a kompetencia alapú oktatás felvállalásával megteremtjük az esélyegyenlőséget a
sajátos nevelési igényű, a halmozottan hátrányos és a hátrányos helyzetű tanulók
számára az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával,
- eredményes ismeretszerzési, tanulási technikák megismertetése és alkalmazása;
- tehetségek felismerése, kibontakoztatása;
- a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése-oktatása;
- kommunikációs- és viselkedéskultúra fejlesztése, közéletiségre nevelés;
- egészség- és környezetkultúra fejlesztése áll.
Intézményünk nevelő-oktató feladatellátásának kiemelt területei:
- Mindennapi munkánkban kiemelt szerepe van az alapkészségek fejlesztésének, így
a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyak oktatásának, mivel
az értő olvasás, a kifejező beszéd, a helyesírás és a logikus gondolkodás az alapja
minden további ismeretelsajátításnak és kapcsolatteremtésnek.
- Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra, első évfolyamtól biztosítjuk a korai
nyelvoktató programunkat angol nyelvből heti két órában, csoportbontás mellett.
Rendelkezünk kidolgozott német nemzetiségi nyelvoktató programmal. 7-8.
évfolyamokon csoportbontásban történik a nyelvoktatás valamennyi osztályban.
Emellett a tanórán kívüli foglalkozások keretében biztosítjuk a nyelvi szakköri és
nyelvvizsga-előkészítő foglalkozásokat angol és német nyelvből.
- Az informatikai ismeretek oktatását, a számítógép alapszintű kezelését is a
prioritások között kezeljük. Négy informatikai szaktanteremben, csoportbontásban
biztosítjuk az ismeretelsajátítást alsó évfolyamoktól.
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Az egészséges életmódra nevelés keretében óvodásainkat, kisdiákjainkat a
mindennapos testnevelés keretében jól kidolgozott tartásjavító gerinc-, illetve
nyújtógyakorlatokkal és lúdtalpjavító feladatokkal fejlesztjük.
Nagycsoportos óvodásaink vízhez szoktatás céljából rendszeresen, szervezett
keretek között látogatják az uszodát. Harmadik évfolyamtól testnevelés órák
keretében heti két órában valamennyi tanulónk térítésmentesen sajátítja el az úszás
alapjait.

Segítjük az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését, az eredményes iskolakezdést. Óvodásaink
számára biztosított a fejlesztő- és logopédiai, gyógytestnevelési foglalkozás.
A csoport- és tanórán kívüli foglalkozások keretében a felzárkóztató- és tehetséggondozó
foglalkozások mellett nagy az érdeklődés a szabadon választható szakköri- és
sportfoglalkozások iránt.
Fontosnak tartjuk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátását, valamint a
beilleszkedési-, tanulási- és magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését, ezért
gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus és pszichológus segíti
fejlődésüket.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink számára az integrációs pedagógiai rendszer
alkalmazására teljes körű, hatékony működtetési rendszert fejlesztettünk ki, melyet a HEFOP
2.1.5. B program keretében vertikális modellként kiterjesztettünk a településrész óvodai és
középiskolai intézményfokozataira.
Intézményünkben a 2006/2007-es nevelési és oktatási évben került bevezetésre a kompetencia
alapú oktatás a HEFOP 3.1.3-as program keretében. Azóta felmenő rendszerben újabb és
újabb tanulócsoportok, valamint pedagógusok léptek be a kompetencia alapú oktatásba, mely
lassan már minden évfolyamot érint. A TÁMOP 3.1.4. program megvalósítása során további
gyermek-, illetve tanulócsoportok és pedagógusok kerültek bevonásra ebbe az oktatási
rendszerbe.
A Szegedi Tudományegyetem Kutatásfejlesztési Csoportjának mérési bázisintézményeként
évek óta részt veszünk méréseikben, s mára már a kifejlesztett programjaik alkalmazásában,
tesztelésében is, melyek fejlesztik módszertani kultúránkat, adott területhez igazodó
fejlesztési programalkalmazásainkat is.
Korszerű eszközparkunk részét képezik a digitális táblák és egyéb informatikai és
audiovizuális eszközök. A jól felszerelt tantermek mellett informatikai szaktantermek,
fejlesztő szobák, könyvtár, tornaterem, szabadtéri zöldterület, belső mozgás- és játéktér áll
rendelkezésünkre.
Nevelő-oktató munkánk során az alapkészségek elsajátíttatása mellett biztosítjuk
gyermekeink, tanulóink számára az alapvető kommunikációs készségek és viselkedési
normák megismerését, elfogadtatását. Ezeket a foglalkozásokon, tanórákon túl, szabadidős
tevékenységeink biztosítják, melyek a közösségformálás keretében fejlesztik óvodásaink,
tanulóink értékrendjét, viszonyrendszerét, tehát egész személyiségüket.
Nagy hangsúlyt fektetünk esztétikus környezetünk fenntartására, gondozására.
Feladatellátásunk során a minőség feltételrendszerének megteremtésére, és a minőségnek,
mint elvárásnak a teljesítésére törekszünk.
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I. INTÉZMÉNYÜNKRŐL
1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Lakóhelyünk Gyomaendrőd, hazánk délkeleti részén, Békés megye északi felében, a
varázslatos szépségű Hármas-Körös partján fekszik. Településünk természeti szépségeivel és
kulturális értékeivel egyaránt büszkélkedhet.
1.1. Óvodatörténet
Négy csoportos óvodánk a gyomai városrész központjában helyezkedik el. A patinás
lakóépület 1968-ban történő átalakítása óta óvodaként funkcionál, megfelelő komforttal
rendelkezik. Az épület helyiségeinek száma, elrendezése, a nagyméretű, parkosított udvara
megfelelő életteret biztosít az óvodai élet szervezéséhez.
Az elmúlt évek során az óvoda működött önkormányzati fenntartásban, valamint közhasznú
társaság fenntartásában egyaránt. 2007. augusztus 1-jétől – az Óvodai Oktató Közhasznú
Társaság jogutód nélküli megszűnésével – ismételten önkormányzati fenntartásban,
intézményünk, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Százszorszép Óvoda elnevezéssel
biztosítja a városrészen élő (2,5 éves) 3-7 éves korosztály óvodai nevelését.
Az elmúlt évek során kialakított hagyományokat, nevelési elveket megőrizve, a múlt értékeire
építve kívánjuk folytatni a nevelő munkánkat, kapcsolódva az iskola hagyományrendszeréhez.
Munkánkba folyamatosan beépítjük az óvodai nevelőtestület tagjainak személyiségéből,
szakmai tapasztalataiból fakadó kezdeményezéseket. Figyelembe vesszük a gyermekek eltérő
személyiségéből, szociális hátteréből, egyéni adottságaiból adódó eltéréseket, és a szülői,
valamint a fenntartói elvárásokat.
2007. szeptember 1-jétől a szomszédos település, Csárdaszállás Község közigazgatási
területén az óvodai feladatellátást – a két Önkormányzat között létrejött feladatellátási
megállapodás alapján – intézményünk óvodája biztosítja, csárdaszállási telephellyel.
1.2. Iskolatörténet
A gyomai településen a helyi 8 osztályos általános iskola története az 1948-as államosítással
kezdődött. 1951-ben alapították meg a fiúiskolát, melyből később 1. Sz. Általános Iskola,
valamint a lányiskolát, melyből a 2. Sz. Általános Iskola lett.
Mindkét iskola magas színvonalú nevelő-oktató munkát végzett, önálló arculattal
rendelkezett.
A két önálló iskola 1995-ben összevonásra került, jogutódként a 2. Sz. Általános Iskola
folytatta az alapfokú oktatást.
Az óvodai ellátás fenntartói szintű átszervezése kapcsán egy tagóvodát az iskolánkhoz
csatoltak 1999-ben.
A három egységből összetevődő intézmény 2001-ben vette fel Kis Bálint rektor-tanító nevét.
2004. júniusában ismételt szerkezeti változás következett be az intézményben, az óvodai
nevelés - mint feladatellátás - megszűnt, majd 2007-től ismételten társult.
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2. ERŐFORRÁSOK
2.1. Óvoda
2.1.1. Személyi feltételek
A Százszorszép Óvoda gyomaendrődi feladatellátási helyére felvehető gyermekek maximális
létszáma: 114 fő, az engedélyezett csoportok száma: 4 csoport, az ellátás 4 vegyes csoportban
történik.
A csárdaszállási feladatellátási helyre felvehető gyermekek maximális létszáma: 25 fő, az
engedélyezett csoportok száma: 1 csoport.
Az óvodai programok megvalósításában kulcsszereplő az óvodapedagógus és az intézmény
valamennyi dolgozója.
Okleveles óvodapedagógusaink váltott műszakban teljesítik hivatásukat, a csoportvezetők
állandósága gyermekeknek és szülőknek egyaránt biztonságot jelent. Az óvodapedagógus
elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára, így a
kapcsolatunkat szeretet, bizalom, megértés, elfogadás, együttérzés, segítőkészség, tolerancia
jellemzi.
Nevelőmunkánkban fontos szerepet töltenek be a dajkák. Az óvónői és a dajka munkakör
összehangolása elengedhetetlen.
A nemzeti, etnikai, migráns gyermekek nevelésében vállaljuk, hogy a gyermekek
megismerhessék egymás kultúráját, hagyományait, anyanyelvét.
Csoportonként 2-2 fő óvónő, valamint 1-1 fő dajka valósítja meg a nevelési programot.
- 9 fő szakképzett óvodapedagógus (ebből 1 fő óvodaegység-vezető + csoportvezető óvónő)
- 5 fő dajka
- 1 fő fűtő-karbantartó
További képesítések az óvodapedagógusok körében:
1 fő tanító
2 fő szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
1 fő gyermektánc oktató
1 fő zenepedagógus
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátásában az iskolapedagógusok is részt
vesznek.
Óvodánkban a habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat:
- gyógypedagógus
- gyógytestnevelő
- logopédus
- SZIT- terapeuta biztosítja
Kollektívánk nyitott a fejlődésre, szakmai megújulásra. Szakmai munkánk fejlesztése
érdekében egyre többet veszünk részt továbbképzéseken, szakmai napokon, munkaközösségi
találkozókon.
Az óvodapedagógusok a TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt keretében a következő
továbbképzéseken szereztek tanúsítványt:
- Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – óvodai programcsomag
- SDT-képzés
- Óvoda – iskola átmenet
- Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása
- Hatékony gyermek-megismerési technikák
- Tanulói differenciálás heterogén csoportban
- Együttműködésen alapuló (kooperatív) tanulási-tanítási technikák
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Vezetőképzés – pályázati projektek sikeres megvalósítása

Egyéb képzések:
- IPR képzés - A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató
felkészítésének pedagógiai rendszere a mindennapok gyakorlatában
- Autizmus spektrum zavarokkal élő gyermekek integrációja
2.1.2. Tárgyi feltételek
Óvodánk épületét, udvarát, berendezését úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legjobban szolgálja
a gyermekek nevelését, fejlesztését, és megfelelő munkakörnyezetet biztosítson a
dolgozóknak.
A helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezünk.
A gyermekek által használt tárgyi felszerelések számukra hozzáférhetőek az elhelyezésük
biztonságos. A csoportszobák otthonosak, barátságosak, esztétikusak. Az öltözők,
mosdóhelyiségek, konyhák tiszták, gondozottak, a megfelelő komfortfokozat biztosított.
Adottságaink kedvezőek, csodálatos természeti környezet, nagy alapterületű, 1008 m2
parkszerű udvar veszi körül a szép óvodaépületünket.
Az udvarunk talajfelülete burkolt és füvesített, bokor, sövény, örökzöld és lombhullató fák,
egynyári és évelő virágok váltakozása nyújt esztétikai örömöt, egészséges környezetet
gyermekeknek és felnőtteknek.
Minden csoportnak van egy állandó helye, udvarrésze, de természetesen ez nem zárja ki azt a
lehetőséget, hogy együtt is játszhasson egy-egy csoport. Környezetünkhöz igazodó, többnyire
természetes anyagból készült, ügyességet és mozgást fejlesztő játékok és gazdag
játéktevékenységet nyújtó játszóhelyek állnak rendelkezésre.
2007. szeptember 1-től folyamatosan bővítjük, fejlesztjük tárgyi eszközeinket, korszerűsítjük
óvodánk épületét, szépítjük annak környezetét.
A játéktevékenység eszközei, óvodai mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek, szakkönyvi
ellátottság:
- Alapvető játékeszközök minden csoportban megfelelő szinten vannak.
- A megjelenő képes és meséskönyveket, ismeretterjesztő és szakkönyveket
költségvetésből és egyéb forrásból folyamatosan beszerezzük.
- Szülők és szponzorok által nyújtott támogatásból, pályázatokon nyert
összegből biztosítjuk a játékhoz szükséges anyagok, eszközök, bábok,
képességfejlesztő játékok, udvari játékok folyamatos bővítését.
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2.2. Iskola
2.2.1. Tanulói jellemzők
Tanulóink létszáma jelenleg 501 fő, 22 tanulócsoporttal. A napközis ellátást 11 csoportban
veszik igénybe diákjaink. Az intézményi étkeztetésben közel 369 tanuló részesül.
Sajátos nevelési igényű 38 gyermek, további 55 tanuló tanulási-, beilleszkedési- vagy
magatartási nehézségekkel küzd.
Diákjaink közel 30%-a hátrányos helyzetű ezen, belül 9,38 % halmozottan hátrányos
helyzetű.
Diákjaink döntő többsége értéknek tekinti a tudást, a hatékony ismeretanyag-elsajátítás belső
igényükké válik.
Szívesen kapcsolódnak be a szakköri és tehetséggondozó foglalkozásokba, eredményesen
vesznek részt a különböző versenyeken, pályázatokon.
Végzős tanulóink szinte mindegyike továbbtanul, többségük valamelyik helyi
középiskolában.
2.2.2. Személyi feltételek
A nevelő-oktató munkát 45 fő pedagógus végzi és 24 technikai dolgozó segíti.
A tantestületet szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakos ellátottság teljes körű.
A nevelők többsége az alapképesítésen túl rendelkezik kiegészítő, speciális képzettséggel,
tanfolyami végzettséggel. Valamennyi kolléga teljesítette a 120 órás továbbképzést.
Hat fő szakvizsgát tett. Hárman másoddiplomát szereztek.
A modulok oktatásához szükséges szakképesítéssel is rendelkeznek a nevelők.
A tovább- és önképzéseken túl a munkatársak innovatív tevékenysége a módszertani
fejlesztésre is kiterjed, így többek között multimédiás tananyag és oktatóprogramok
kidolgozására, új pedagógiai tartalmak bevezetésére.
2.2.3. Tárgyi feltételek
Jelenleg a nevelő-oktató munka 3 különálló épületegységben folyik, valamint a 4.
épületegységben a napközi konyha üzemel.
A 2005/2006-os tanévet az 1-4. évfolyam egy, a Regionális Operatív Program keretében
támogatott pályázati forrásból felújított és bővített, korszerűen felszerelt épületegységben
kezdte meg. Rendelkezésre áll két fejlesztő szoba, két informatikai szaktanterem, tágas
közösségi tér, aula.
A többi épületünk régi, nem oktatási célra épült, műszaki állaguk nagyon leromlott.
Szaktantermi rendszer - kivétel a informatikai szaktanterem - nem biztosított.
Tornatermünk nem szabványos, szociális helyiségei hiányoznak. Tantermeink bútorzatának
részbeni cseréje a közelmúltban megtörtént, valamint a szemléltetéshez szükséges
eszköztárunk is bővült. Mindemellett további fejlesztések szükségesek.

3. PEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEINK
 megismertetni a gyermekeket, tanulókat a XXI. század modern nevelési, tanítási
tartalmával, annak építő felhasználásával
 megismertetni gyermekeinket, tanulóinkat szülőföldjükkel, szűkebb és tágabb
lakókörnyezetükkel, annak történelmével, természeti szépségével
 képességüknek és érdeklődésüknek megfelelően olyan információkhoz (hasznos
ismeretekhez) juttatni őket, amelyek segítik óvodai-iskolai átmenetüket,
továbbtanulásukat és boldogulásukat
 személyiségüket úgy fejleszteni, hogy kialakuljon helyes önismeretük, legyenek
nyitottak más emberek elfogadására
 olyan tudással és kompetenciákkal ellátni gyermekeinket, diákjainkat, melyek
birtokában képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság jelen és jövőbeli
igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni
 megismertetni és elfogadtatni velük a testi és lelki egészség megtartásának
fontosságát
 a test és lélek harmonikus fejlesztése
 a fejlődő személyiség alakítása - önalakítása a közösségi élet feltételei között
 óvodásaink, tanítványaink sajátítsák el az egészséges életmód igényét, az ehhez
vezető technikákat és módszereket, és egészségesen edzett, erős, munkára képes,
kiegyensúlyozott felnőttek legyenek.
 a szerényebb életkörülmények között élő gyermekeink, tanulóink hátrányainak
enyhítése, pozitívabb egészségesebb szemlélet kialakítása.
 a 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyisége
kibontakozásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési
ütem figyelembevételével
 olyan kompetenciákkal felruházni diákjainkat, melyek birtokában képessé válnak a
társadalom és a piacgazdaság jelen és jövőbeli igényeinek megfelelni, azokhoz
folyamatosan alkalmazkodni
 minden eltérő szociális helyzetű tanulónk együttnevelését-oktatását maradéktalanul
megvalósítani
 a közösségi élet olyan szervezeti formáinak kialakítása, amelyek az egyén fejlődését
is segítik
 olyan csoport- és osztályközösség szervezése, ahová minden gyermek, tanuló
zökkenőmentesen tud beilleszkedni
 lehetőség szerint alkalmassá tenni a beilleszkedési-, tanulási- és magatartási
nehézségekkel küzdő gyermekeket, tanulókat az „együttélésre”, együttműködésre. A
perifériára szorulásuk, antiszociális helyzetbe való lecsúszásuk megelőzése
 a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló zökkenőmentesen illeszkedjen be a
csoport- és osztályközösségbe, az óvodai, iskolai életbe (a szükségletüknek megfelelő
ellátás biztosítása; az egyénhez igazodó, foglalkozási, tanórai keret alkalmazása; az
eredményes nevelési, tanulási módszerek elsajátíttatása, különböző stratégiák
megismertetése, egyénre szabott nevelési, tanulási módszerek alkalmazása; reális
önismeret és énkép kialakítása által)
 az eltérő képességű és szociális helyzetű gyermekeink, tanulóink együttnevelésénekoktatásának maradéktalan megvalósítása. Az integrációs nevelésben, oktatásban
résztvevő gyermekek, tanulók százalékos aránya a teljes csoport- és
osztálylétszámhoz, illetve évfolyam létszámhoz viszonyítva évente megfeleljen a
jogszabályban előírtaknak.
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 olyan óvodás gyermekek nevelése, akik az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, a
hátrányok kompenzálása révén kellő kompetenciákkal rendelkezik a sikeres
iskolakezdéshez, olyan fiatalok nevelése, akik eredményesen fejezik be az általános
iskolát, illetve sikeresen tudnak középiskolát választani; akikben erős a motiváció az
egészséges életvitelre, és akik képessé válnak a társadalom kihívásaihoz való
alkalmazkodásra, felelősségteljes döntéseket tudnak hozni
 sokoldalú képesség- és személyiségfejlesztéssel a sikeres iskolai beilleszkedéshez
szükséges testi, szociális és értelmi fejlettség kialakítása
 műveltségi alapok feltételrendszerének megteremtése, az alapok továbbépítése
 olyan változatos sokszínű tevékenységi formák biztosítása, melyekben alakulhatnak,
fejlődhetnek a személyiség értékes tulajdonságai (aktivitás, önállóság, kitartás,
szervezőkészség, kreativitás, érdeklődés)
 tanulóink - az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulókat is beleértve - azokon a
területeken, amelyeken az átlagos követelményszintet meghaladó teljesítmény
elérésére képesek - tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, vagy a tanuló
érdeklődésüknek megfelelő egyéni foglalkozáson - megfelelő pedagógiai irányítással
újabb ismeretekhez való juttatása, személyiségük, képességeik folyamatos fejlesztése
 az élethosszig tartó tanulás megalapozása
 óvodai, iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése
 a nevelés, oktatás minőségének fejlesztése
 a gyermekek óvodai életének, a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos
ellenőrzésével, értékelésével és neveltségi szintjük alakulásának figyelemmel
kísérésével kapcsolatban:
o óvodásaink, tanulóink tárgyszerű, reális értékelése
o visszajelzés a szülőknek, a gyermekeknek, tanulóknak és az óvodának,
iskolának a gyermek, tanuló ismereteiről, az esetleges hiányosságokról
o az önértékelés képességeinek kialakítása
o személyiség fejlesztése
o motivációs hatás biztosítása a jövőkép elérésében
o képességek szerinti igények kialakítása
 az írásbeli beszámoltatás járuljon hozzá a tanulók személyiségének fejlesztéséhez,
alakítsa önértékelő képességüket; legyen tervszerű, rendszeres; a mért tanulói
teljesítmények ismeretében valósuljon meg a hiányosságok pótlása, a továbbhaladás
útjának és a fejlesztés lehetőségeinek kidolgozása
 korunk veszélyforrásaival szemben tanulóink személyiségének, élet-szemléletének
olyan irányú fejlesztése, mely képessé teszi őket a helyes ítélethozatalra, a negatív
jelenségek elutasítására
 a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése, ill. segítség-nyújtás annak megszüntetésében betartva a titoktartási
kötelezettség előírásait
 minden veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk
sajátítsa el a sikeres iskolakezdéshez szükséges kompetenciákat, tanulóink
eredményesen fejezzék be az általános iskolát, képességeiknek megfelelően tudjanak
továbbtanulni, szakmát választani, tudjanak alkalmazkodni a társadalom kihívásaihoz
 a nevelési, oktatási esélyegyenlőség megteremtése
 a nevelés, oktatás tárgyi feltételeinek javítása
 a környezettudatos magatartás és életvitel
kialakulásának elősegítése annak
érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság
elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a
társadalmak fenntarthatóságát (NAT )
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 a gyermekek, tanulók személyiségének fejlesztése érdekében a nevelési eljárások
elfogadtatása a szülőkkel; őszinteségen, megértésen alapuló kapcsolat kialakítása az
óvodásokkal, tanulókkal, szülőkkel
 a kevésbé aktív szülőket is érdekeltté tenni
 az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alkalmazásának fejlesztése
 a környezet ismeretén és személyes felelősségén alapuló környezetkímélő magatartás
kialakítása egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét
meghatározó erkölcsi alapelvvé
 a pedagógus szakma fejlődésének céltudatos irányítása
 érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt
 bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába
 környezettudatos magatartás kialakítása
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II. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM
1. BEVEZETŐ
Nevelőtestületünk egy olyan helyi nevelési program alapján kívánja megvalósítani szakmai
célkitűzéseit, amely intézményi szintű nevelési alapelveiben és célkitűzéseiben egységes,
mely alkalmazása során megvalósul az óvoda-iskola átmenet, amelyben a gyermekek
érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodnak, képességeik kibontakozhatnak, figyelembe
véve egyéni adottságaikat, érdeklődésüket, eltérő szociális hátterüket.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján különböző pedagógiai törekvések
érvényesülhetnek, amelyben az óvodapedagógusok pedagógiai nézetei és módszertani
szabadsága érvényesül.
A Porkolábné Dr. Balogh Katalin által összeállított Komplex Prevenciós Óvodai Program
felhasználásával készítettük el Helyi Nevelési Programunkat, amely szervesen illeszkedik az
óvodai nevelés elveihez, de ugyanakkor megőrzi a hagyományaink, saját nevelési
gyakorlatunk tartalmi értékeit. Céljaink meghatározásánál abból a meggyőződésből indultunk
ki, hogy a prevencióra, a korai fejlesztés tudatos támogatására szükség van. Ezt
fejlődéslélektani kutatások igazolják, miszerint a genetikai program csak és kizárólag
megfelelő környezeti tényezők és feltételek biztosításával bontakozhat ki.
Új nevelőtestületünk és közösen készített Nevelési Programunk összehangolt működése,
folyamatos elemzést, értékelést kíván, ezért a nevelési év végén az eredmények
összegzésében végezzük a nevelési program esetleges módosítását, javítását.

2. PROGRAMUNK ALAPELVEI, CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE
„Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét,
amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon.”
(Kodály Zoltán)
2.1. Nevelési alapelvek
A Százszorszép Óvoda nevelőtestülete és minden dolgozója meggyőződéssel vallja, hogy a
nyugodt, szeretetteljes, derűs gyermekekből lesznek kiegyensúlyozott, aktív és sikeres
felnőttek.
A személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához egyéni, differenciált bánásmód szükséges,
amely minden gyermeket megillet
Nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek
és képességeinek kibontakoztatását.
Helyi nevelési programunkba beépítjük a Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag
szellemiségét, elemeit.
Alapelveink megvalósítása érdekében biztosítjuk
 az óvodai nevelésben a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását
 az emberi és a gyermeket megillető alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását,
az egyenlő hozzáférés biztosításával
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 a gyermeki szükségletek kielégítését, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs,
szeretetteljes óvodai légkört
 gyermekeink számára a megalapozott, következetes, ám rugalmasan kezelt
szokásrendszert
 a testi-, a szociális- és az értelmi képességek, érzelmi és akarati tényezők egyéni és
életkor-specifikus alakítását;
 azt a gyermeki közösséget - ahol minden gyermek, mint egyén találja meg helyét
 a sokszínű, életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységet, különös
tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékot
 az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak
közvetítését
 a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezetet
 a megfelelő életvitelt, az egészséges életmód iránti igény kialakítását
 a munka jellegű tevékenységeket, amelyek tartalmaznak játékos elemeket
 a gyermekek természetes kíváncsiságának kielégítését, lehetőséget biztosítva, hogy
játékba integráltan minél több élményt és tapasztalatot szerezzenek
 a komplex nevelést
 az anyanyelvi nevelést, mely áthatja az óvodai nevelést, s kiemelt jelentőséggel bír
 a más gyermekekkel és felnőttekkel való kapcsolataik során pozitív, kedvező
hatások, élmények érjék óvodásainkat
 a tágabb és szűkebb környezetünk közvetlen, tapasztalati úton történő
megismertetését, amely megalapozza a környezettudatos viselkedést, a környezet
iránti tiszteletet
 az otthonról hozott nevelési szokásokat, nevelési hatásokat, viselkedési formákat,
amelyek megkönnyítik gyermekeink óvodai közösségbe való beilleszkedését
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermeket - mint fejlődő személyiséget – gondoskodás és
különleges védelem illeti meg.
Óvodapedagógusaink a szakmai megújulás érdekében folyamatosan képzik magukat, az
intézmény érdekeinek szem előtt tartásával.
Olyan légkört szeretnénk megteremteni, ahol egymás elfogadása, megbecsülésre, tiszteletre
épül mind szakmai, mind szervezeti téren, ahol a másság felé fordulás mindenki számára
természetessé válik.
Óvodánkban biztosítjuk az eltérő szociális háttérből fakadó hátrányok enyhítését, a sajátos
nevelési igényű gyermekek, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek együttes nevelését, biztosítjuk, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő
hatású környezetben éljenek, fejlődjenek.
2.2. Gyermekképünk
Olyan gyermek, aki kiegyensúlyozott, tele van élményekkel. Testileg, szellemileg, lelkileg
egészséges. Mozgást szerető, az életre nyitott, tud felfedezni, örülni, egészséges, edzett,
alkalmazkodni képes.
Olyan gyermek, aki képes rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben
megmutatkozó szépre és jóra. Tiszteli és megbecsüli azt.
Olyan gyermek, aki szabályokat alkot és elfogad, sikereket, kudarcokat egyaránt megfelelően
tűr és kezel.
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Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség
kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést,
tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével
kapcsolatos előítéletek lebontását.
A kompetencia alapú programcsomag alkalmazásával a gyerekek számára önfeledt, boldog
gyermekkort igyekszünk biztosítani, amelyben
- kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak,
- kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben,
- zenében és festésben, átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát,
- átérezhetik a hagyományok üzenetét,
- bábozhatnak, dramatizálhatnak,
- nap mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő,
befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a
környezetről, a természet csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról
- játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől
- a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják,
- megtanulják, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges
- figyelembe veszik a gyermekek törvényeit is
2.3. Óvodaképünk
Óvodánk, mint a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye a családi
nevelés kiegészítője, amely biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének
optimális feltételeit, óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkciókkal.
Nevelőtestületünk tudásával, akaratával, gondoskodásával a nevelőmunka minden területén
biztosítja a gyermeki személyiség tiszteletét, elfogadását, szeretetét, megbecsülését.
- Fontos számunkra a szülők bizalmának elnyerése, zárkózottságuk oldása, nyílt napok,
közös ünnepek, családlátogatások alkalmával.
- Törekeszünk arra, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlődését,
megfigyelhessen, kérdezhessen, javasolhasson, a nevelés közreműködője legyen.
- Nemcsak az egészséges gyermeknek van joga a boldog gyermekkorhoz, ezért vállaljuk
a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is, akik közösségben
foglalkoztathatók.
- A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az
önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a
multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
- A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek
óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az
interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelmét.
- Külső és belső környezetünket próbáljuk úgy alakítani, hogy családias értékeket,
érzelmeket nyújtó legyen.
- Legfőbb törekvésünk, hogy a ránk bízott kisgyermekek az óvodában eltöltött idő alatt
nyugodtan, kiegyensúlyozottan éljenek.
- Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges
gyermeki személyiségvonások fejlődését: belép a lassú átmenetnek abba az állapotába
amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor
figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
- Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek
környezettudatos magatartásának kialakulását.
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A célok eléréséhez szükséges az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, ezek révén
válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra.
2.4. Alapvető céljaink
 A 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyiségük
kibontakozásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő
fejlődési ütem figyelembevételével. (ideértve a különleges gondozást igénylő
gyermekek, valamint az eltérő szociokultúrális környezetből érkező gyermekek
ellátását is)
 Sokoldalú képességfejlesztéssel a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi,
szociális és értelmi fejlettség kialakítása.
 Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése.
2.5. Általános nevelési feladataink
 A gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, érzelmi biztonságot nyújtó,
szeretetteljes, nyugodt, családias légkör biztosítása
 Színes, korszerű ismeretszerzési lehetőségek biztosításával segíteni a gyermeki
személyiségfejlődést, készségeinek és képességeinek kibontakoztatása
 Az egészséges életmód alakítása
 Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
 Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
 Az egyéni sajátosságok, eltérő fejlődési tempó figyelembevételével testileg,
szellemileg és érzelmileg egészséges gyermekek nevelése
 A sok a közös élmény, a közös együttlét, biztosítása, ahol megtanulják a gyermekek
elfogadni, segíteni egymást, ezáltal erősítve bennük a barátságot, bizalmat,együttélést,
egymás szeretetét, tiszteletét

3. HELYI NEVELÉSI PROGRAMUNK FEJLŐDÉSLÉLEKTANI ÉS
NEVELÉSFILOZÓFIAI MEGALAPOZOTTSÁGA
3.1. Az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés
 Interperszonális kapcsolatok kialakításával alkalmassá kell válni a gyermek –
óvodapedagógus, gyermek – dajka és gyermek – gyermek kapcsolatra, amelyben pozitív
attitűd és érzelmi töltés által fejlődnek az érzelmi igények és kapcsolatfelvételi képességek
a folyamatos fejlesztés eredményeként.
 Énkép – önismeret – önértékelés fejlesztése, a gyermek természetes megnyilvánulásaira és
teljesítményére adott konkrét megerősítésével képes a gyermek felmérni saját helyzetét a
csoportban, képes önálló helyzetmegoldásokra, hatékonynak értékelik magukat, így teret
engedve önkifejező és önérvényesítő törekvéseiknek.
 Feladatunk: olyan szituációk teremtése, amelyekben a gyermek választásaiban,
döntéseiben, helyzetmegoldásokban való tájékozódása során megtanulja irányítani saját
érzelmeit.
 Új attitűdök, értékek, normák kialakításakor alapvető, hogy a gyermekek megismerjék és
gyakorolják az együttélés, önérvényesítés alapvető szabályait, a különbözőség
elfogadását, tiszteletét:
 Az erkölcsi értékek alakítása a szociális erkölcsi normák felfogásán, beépülésén keresztül:
A jó – rossz felismerése, az őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás,
gyengébb védelme, segítése, saját élethelyzeteikben való megtapasztalása, érzelmi átélése
mellett, megfelelő értelmezéssel párosulva, s a nevelő személyes példáján keresztül.
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 Értelmi nevelés a kultúraátadás hatásrendszerében: az óvodai módszerek segítségével a
gyermek spontán szerzett tapasztalatainak bővítése, rendszerezése, oly módon, hogy
fejlődjenek a megismerő képességei.
 A testi nevelést a gondozás és mozgás által kívánjuk megvalósítani. A gondozás
elsősorban az óvodapedagógus feladata; biztosítja a gyermek komfortérzetét, felkelti az
igényeket, kialakítja a szokásokat, amelyeket a gyermek jó közérzettel, örömmel végez
biztonságos környezetében.
3.2.Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, prevenciója
Programunk tudatosan felvállalja az iskolai tanulási képességeket meghatározó funkciók
fejlesztését, így a tanulási zavarok korai kiszűrését és megelőzését is.
E pszichikus funkciók az észleléses és finommotoros struktúrákat érintik, amelyek intenzív
fejlesztése 3-7 éves korban a legeredményesebb, ezeket kiemelten kezeljük.
A tanulás, spontán helyzetekben, valamint az óvodapedagógus által kezdeményezett
tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
Fejlesztőprogram területei:
 mozgásfejlesztés
 testsémafejlesztés
 észlelésfejlesztés (percepciófejlesztés)
 verbális fejlesztés
Az alkalmazás alapelvei:
 szervesen illeszkedjen a nevelési programba
 óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése
 messzemenően építsen a gyermek belső érzelmi – belső motivációjára
 az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során építsen a
gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire
 a gyermek cselekvő aktivitására, a közvetlen sok érzékszervét foglalkoztató
tapasztalására építve biztosítjuk a felfedezés lehetőségét és erősítjük a gyermeki
kreativitást, gyakorlati problémamegoldást
 Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel
segíti a gyermek személyiségének kibontakozását
 az óvodai nevelés egész időtartamára elosztott, folyamatos, következetes alkalmazást
igényel
 az óvodai élet minden mozzanatához kapcsolható legyen
 alapvető követelmény a gyermek jó közérzetének biztosítása, ezért a fáradás jeleit
észlelve – módszerváltás vagy teljes elhagyás.
Fontos, hogy a hátrányos szociokulturális hátterű gyermekeknél preventív és korrekciós
fejlesztést is alkalmazzunk.
A fejlesztőprogram tartalmi feldolgozását egyrészt Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc
nélkül az iskolában c. kiadványa tartalmazza, amely a fejlesztőmunkánk alapja. Másrészt a
Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag kiegészítő segédletei – ami a négy őselemhez :
Levegő, Tűz , Víz, Föld kötődik – valamint a Tématerv ajánlások , amelyek a Kompentencia
alapú Óvodai nevelésünk alapját képezik.
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4. PROGRAMUNK TARTALMA
Helyi nevelési programunk a 3-6-7 éves gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő
tevékenységi formájára a mozgásra és a játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési
területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat. Törekszünk az egészséges
életmód, az érzelmi biztonságot adó személyközi – interperszonális kapcsolatok és a szokások
megalapozására. A gyermekek fejlődését segítve törekszünk arra, hogy felkészülten,
zökkenőmentesen kezdjék az iskolát, tudjanak beilleszkedni.
4.1. Mozgás
Természetes gyermeki megnyilvánulások
A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. A gyermekek életeleme: a
játék a mozgás. Mindkettő jelentős szerepet tölt be személyiségfejlődésükben: fejleszti a
gyermekek természetes mozgását ( járás, futás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás ) és testi
képességeit mint az erő, ügyesség, gyorsaság, álló az képesség, társra figyelés. Hozzájárulnak
a harmonikus, összerendezett fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához.
A tornának, játékos mozgásoknak az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek
teremben és szabad levegőn eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett
formában az óvodai nevelés minden napján – az egyéni szükségleteket és képességeket
figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk.
A kompetenciák fejlesztésében segítik munkánkat a fejlesztő jellegű és dramatikus elemeket
tartalmazó játékok, mozgásos játékok, amelyeket a Kiegészítő segédlet a komplex fejlesztési
tervekhez című kiadvány ajánl. Ezeket a játékokat a kötet a négy őselem alapján osztja fel.
A mozgás hatása az értelmi képességek fejlődésére
 A mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésével fejlődik a gyermekek
vizuális memóriája.
 A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismerésével, megnevezésével
bővülnek a térről való ismereteik, fejlődik térészlelésük, gyarapodik szókincsük.
 A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a különböző észlelési
területek integrációját, a keresztcsatornák és a fogalomalkotás fejlődését is.
A mozgás hatása a szociális képességek fejlődésére
 A saját testének és mozgásos képességeinek a megismerése segíti az „én-tudat” fejlődését,
a „szociális én” erősödését, a személyes kompetencia fejlődését.
 A közös örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolatai kiszélesednek, fejlődik
szociális kompetenciájuk. A társakhoz való alkalmazkodás közben fejlődik önuralmuk,
együttműködő és tolerancia képességük. Lehetőségük nyílik különböző viselkedésminták
tanulására.
 A mozgásos versengések során átélik a sikert és a kudarcot egyaránt. Így tanulják ezeknek
a kezelését, elviselését.
Az óvodapedagógus feladatai a mozgásfejlesztés területén
 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás
megszerettetése
 A rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakítása, igény az
egészséges életmódra
 A mozgástapasztalatok bővítése, sok gyakorlással, a mozgáskészség alakítása
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 A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondícionális, koordinációs)
 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése
A mozgásfejlesztés területei
Kiemelt mozgásfejlesztés két területen valósul meg:
 a szabad játékban és
 a kötelező testnevelési foglalkozásokon.
Mozgásfejlesztés a szabad játékban
Az egészséges gyermekek szeretnek mozogni, hogy természetes mozgáskedvük
megmaradjon, szükséges a megfelelő feltételek biztosítása: eszközök és az óvodapedagógus
tudatos mozgásfejlesztő tevékenysége.
Feladataink
 A gyermekek napirendjét úgy szervezzük meg, hogy egész nap biztosítsuk számukra a
megfelelő helyet és eszközöket a mozgásos tevékenységre a csoportszobában, a
tornaszobában és az udvaron egyaránt. Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a
gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoport összetételéhez
alkalmazkodjunk.
 Az óvónő a szabályok megtanítása mellett a pozitív megerősítésével, értékelésével
motiválja a gyermekeket a mozgás örömére.
A szabad mozgásfejlesztés tartalma
 A természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni. Megfelelő eszközök biztosítása
a csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz.
 Nagyobb hangsúlyt fektetünk a szem-kéz, szem-láb koordinációra és az egyensúlyérzék
fejlesztésére. A fejlesztést szolgálják a különböző célbadobó játékok, a kugli, az
ugróiskola, valamint a manipulációs barkácsoló tevékenységek is.
 A finommotorika fejlesztésére fektetjük a legnagyobb hangsúlyt, melyet az ábrázolási
technikák gyakorlása tesz lehetővé (pl.: tépés, vágás, varrás, gyöngyfűzés, barkácsolás,
lego, babaöltöztetés stb.)
Szervezési feladataink
A csoportszobák megfelelő berendezése. A tornaszobában az eszközök megfelelő elhelyezése,
a gyermekek szabadon tudják használni (pl.: labdák, ugrálókötél, hullahopp karikák, füles
labdák, bordásfal, stb.) A mozgásos feladatok, mozgásos játékok tervezésénél figyelembe
vesszük a csoportok összetételét, életkori sajátosságát, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét.
Biztosítani kell az aktívabb mozgást és a nyugodtabb tevékenységet kedvelő gyermekeknek a
mozgáslehetőséget.
Mozgásfejlesztés a testnevelési foglalkozásokon és a mindennapi testnevelésen
A testnevelés szerves része a mindennapi frissítő torna, melyet naponta egyszer 10 – 20
perces időtartammal szervezünk meg. Szabadban, levegőn, kint az udvaron a délelőtti játék
utáni időszakban tartjuk. Ezek főként mozgásos játékok, kiegészítve egy-egy gimnasztikai
gyakorlattal.
A tevékenység célja:
 a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos
formában
 a gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének fejlesztése
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 a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermekek
szabad mozgáskedve
Feladataink
 Az egyes foglalkozások megtervezésénél mindig figyelembe kell venni a csoport általános
fejlettségét, a fejlődés ütemét.
 A különböző nehézségű, differenciált feladatokkal segítsük elő, hogy minden gyermek
megtalálja a képességeinek legmegfelelőbb mozgásos feladatokat.
 A foglalkozások szervezésénél az is fontos, hogy a gyermekek a legkevesebb várakozási
idővel, folyamatosan mozogjanak.
 Elegendő időt biztosítunk arra, hogy a gyermeket folyamatosan motiváljuk, és mozgásra,
helyváltoztatásra késztessük.
A mozgásfejlesztés tartalma, differenciálási szintek
 A testnevelési anyag nagyrészt a természetes mozgásokat tartalmazza. Ezen a fejlettségi
szinten a nagymozgások fejlesztése a feladat Az egészséges személyiség fejlődéséhez
hozzátartozik, hogy a gyermeknek önmagáról egyre pontosabb információi legyenek. A
testnevelési foglalkozáson ismerkedhet meg a gyermek a testrészeivel.
 A tér mozgásos megismerése kap nagy szerepet. Ennek érdekében sok olyan gyakorlatot
tervezünk, amikor különböző irányokban végeznek mozgásokat. Előtérbe helyezzük az
egyensúlyérzék fejlesztését, és a szem-kéz, szem-láb koordinációt fejlesztő gyakorlatokat
A testséma fejlesztés területén kiemelt szerepet kap az oldaliság tanítása.
 Az észlelés fejlesztése a legcélzottabb. Ezen a fejlettségi szinten az alaklátás
formaállandóság fejlesztésére tervezünk sok gyakorlatot.
 Új feladat a finommotorika fejlesztése. Testnevelési foglalkozásokon ezt természetes
módon a szerek különböző fogásmódjával fejlesztjük.
Gyógytorna
Az óvodás gyógytorna segít a kisgyermekeknek a tartásjavításban, a kezdődő deformitások,
rendellenességek megelőzésében, gyógyításában. A gyakorlatok leginkább hasizom, és
hátizom erősítést tartalmaznak, de sok hajlékonyságot elősegítő, és nyújtó hatású gyakorlat is
a foglalkozások részét képezik. A játékos keretek között zajló gyógytorna foglalkozásra a
rendszeres szűrővizsgálat után lehet jelentkezni személyesen vagy orvosi ajánlással.
A mozgásfejlesztésben meghatározó
 A spontán érzelmi motivációkra építsünk, az egyéni fejlettséget figyelembe véve.
 A foglalkozásokon a gyermekek jó hangulatban, jó közérzettel vegyenek részt, ne hajtsuk
túl a versengést.
 Biztosítsuk a gyermekek megfelelő terhelését az aktivitási szintek változtatásával.
 Az ily módon kiváltott fizikai aktivitás előhívja és erősíti a szellemi aktivitást is.
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végén
 A gyermekek igénylik a rendszeres mozgást
 Kialakul a gyermekek nagymozgása, finommozgása, összerendezett mozgása,
testsémája és oldalisága
 Állóképességük, fizikai teherbírásuk megfelelő
 Tudnak a térben tájékozódni, ismerik az irányokat
 Betartják a szabályokat, kialakul az egészséges versenyszellemük.
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4.2. Játék
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így a nevelés
leghatékonyabb eszköze.
Az óvodai nevelés tartalmának a játékra építettség az egyik legfontosabb sajátossága.
A játék fejlődése a fejlődés egészének tükre; pszichikumot, kreativitást fejlesztő és erősítő,
élményt adó tevékenység.
Mind a fejlődésnek, mind a fejlesztésnek feltétele a gyermek saját aktív tevékenysége.
Önkéntes, örömmel végzett tevékenységi formáiban kreatív ötleteinek szabad kipróbálási
lehetőségei biztosítottak.
Tudjuk, hogy a játék minden fajtájában nagy szerepe van az utánzásnak, melyekben a sajátos
nevelési igényű gyermekek részére az ép gyermekek megfelelő példát tudnak nyújtani. Ez a
szerep pozitív élménnyel gazdagítja a gyermekek személyiségét. Ezért, ha a gyermekek
elmélyülten játszanak, akkor sem szakítjuk meg tevékenységüket, ha az adott időben a
fejlesztési terv szerint ki kellene emelni a csoportból.
A mozgás, a testséma és az én megismerése, a percepció, a gondolkodás, azon belül a fogalmi
gondolkodás és a beszédfolyamatok, a kommunikáció fejlődése mind-mind játékba
ágyazódik.
Az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és
élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékhoz, a
mozgásos játékokhoz, a szimbolikus szerepjátékokhoz, az építő, konstruáló játékokhoz, a
szabályjátékokhoz, a dramatizáláshoz és a bábozáshoz. A játék folyamatában az
óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét. Az óvodánkban
fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése.
Állandó és variálható, vagy új elkülönített kuckókat alakítunk ki.
Állandó helyet biztosítunk a vizuális tevékenységekhez. Az ehhez szükséges kellékek,
anyagok eszközök mindenkor a gyermekek rendelkezésére állnak.
Óvodánk udvara lehetővé teszi, hogy minél több nagymozgásos tevékenységet folytassanak a
gyermekek. Babaházaink, fedett színünk biztosítja a szerepjátékhoz, rajzoláshoz, festéshez,
mintázáshoz a megfelelő helyet.
A kreativitást segítő játékeszközök kibontakoztatják és gazdagítják a gyermekek fantáziáját.
Olyan esztétikus, tiszta és könnyen elérhető anyagokat, amelyek felkeltik a gyermekek
érdeklődését, ösztönzi őket a játékra, sokféle ötlethez és játékfajtához ad ihletet.
Az óvodás korban megjelenő játékfajták és azok speciális fejlesztési lehetőségei
 Gyakorlójáték: a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó siker ismétlésre készteti a
gyermeket, mely örömöt jelent a számára.
- Mozgásos gyakorlójáték: a gyermek a játékos mozgást ugyanabban a formában
ismételgeti
- Manipulációs gyakorlójáték: építőelemeket rakosgatnak egymásra, egymás
mellé, autót húzogatnak, tépnek, homokot öntözgetnek, kevergetnek, firkálnak,
agyagot gyurkálnak.
- Verbális gyakorlójáték: egy-egy szótagot, szót, vagy dallamot, mondókát,
verstöredéket ritmikusan ismételgetnek.

Építő-konstruáló játék: a gyermekek különböző játékszerekből összeraknak,
létrehoznak valamit. Törekszünk az eszközök változatosságára.
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 Szerepjáték: a gyermek tapasztalatait, ismereteit, elképzeléseit, pozitív és negatív
élményeit fejezi ki. A szerepjáték a gyermek legintimebb tevékenysége, ezért az óvónőnek
feltétlenül figyelemmel kell kísérnie és tiszteletben kell tartania. A szerepjátéknak nagyon
fontos szerepe van a gyermek egész személyiségfejlődésében, elsősorban szociális
területeken. A gyermek szociális tanulással a felnőtt mintájáról sajátítja el, tanulja meg az
erkölcsi értékeket, a társadalmi együttélés szabályait. Fejlődik képzelete egy-egy kitalált
történet eljátszásával, szervezőkészsége a játék megszervezésével, empátiája a társak
érzelmeinek felfogásával, elgondolásaik megértésével. Mindez elősegíti az alkalmazkodó
készséget, kommunikációs képességet is. A játék közben felállított szabályok fejlesztik
önuralmát, akaratát, szabálytudatát, erkölcsi érzékét.
 Szabályjáték: a sok lényeges elem közül legfontosabb a szabályokhoz való igazodás
igénye.
- Mozgásos szabályjáték: lehetnek testnevelési játékok, dalos népi játékok.
Feladatunk sok ilyen játékkal megismertetni a gyermekeket, hogy bármikor maguk
is eljátszhassák, kezdeményezzék kedvenc játékukat. A csoportos és
csapatjátékokban fejlődik közösségi érzése, felelősségtudata, feladattudata.
- Értelemfejlesztő játékok: társasjátékok, dominók, kártyajátékok, logikai játékok,
barchoba játékok, nyelvi játékok. A szabályok betartása fejleszti önuralmukat,
türelmüket, toleranciájukat, kudarc- és sikertűrő képességüket.
 Barkácsolás: e tevékenység közben a gyermekek rengeteg ismeretet és tapasztalatot
szereznek az anyagok tulajdonságairól. Alakul társas kapcsolatuk, hiszen a munka
közben segítenek egymásnak, elkérhetik egymástól a különféle eszközöket,
készíthetnek kisebb társaiknak is ajándékot.
 Dramatizálás, bábozás: a két tevékenység szorosan összefügg egymással. A
gyermekek saját irodalmi élményeiket játsszák el kötetlen módon. A felelevenített
élmények kapcsán fejlődik emlékezetük, kreativitásuk. Játék közben fejlődik
szervezőkészségük, alkalmazkodóképességük, önértékelésük, önbizalmuk.
Játéktevékenységeink tervezésénél és megvalósításnál fokozatosan beépítjük a Kompetencia
alapú programcsomag gyűjteményeit, különös tekintettel a szabad játék érvényesítésére.
A gyermekek a környezetükből szerzett tapasztalataikkal a játék tartalmát gazdagítják. Ennek
érdekében feladatunk, hogy minél több élményhez jutassuk őket a természeti és társadalmi
környezetben. Sétákon, kirándulásokon olyan tapasztalatokat szerezhetnek a gyermekek,
amelyhez érzelmileg is kötődnek, tovább és gondolkodásukban, megmozgatja képzeletüket,
játékidőben újra és újra átélhetik.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén
 A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egy azon játéktémában
együttesen részt venni
 Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték
 Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák
 Bonyolult építményeket képesek kreálni
 Élvezik a szabályjátékokat, és képesek a normák betartására
 Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok
 Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető
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4.3. Kultúraátadás
Kultúraátadás, mely a gyermek természetes megnyilvánulásaira építve tudatosan átörökíti,
közvetíti az örök emberi értékeket. Komplexitását elsődlegesen a környezet megismerésén
keresztül biztosítjuk. Ebben a folyamatban az óvodapedagógus kiindulópontnak tekinti a
természeti és társadalmi környezetből szerzett gyermeki tapasztalatokat, hiszen a környezet a
fejlődés forrása. Ezekre a tapasztalatokra építve, ezeket új élményekkel, ismeretekkel
gyarapítva juttatja el a gyermeket egyéni és életkori fejlődési ütemét figyelembe véve
magasabb szintre.
A családdal való együttnevelés során feladatunk, hogy tekintettel legyünk a más-más
környezeti háttérre, különösen a kulturális, világnézeti, etnikai hagyományokra.
Óvodánkban komplex nevelés folyik. Az óvodai programok nevelési területekre osztottak.
Cél az aktivitás, kíváncsiság felkeltése és ébren tartása, a kreativitás előtérbe helyezése és a
kompetenciaérzés fenntartása.
Ennek kapcsán óvodánk tevékenységrendszere
- élményt ad
- szórakozást nyújt
- ismeretekhez segít
- fejleszti az ízlést
- közösséget épít
- hazaszeretetre nevel
- viselkedési mintákat közvetít
- megalapozza a gyermek érzelmi, hitbeli, esztétikai és morális biztonságát.
4.4. Egészséges életmód
Az óvodai nevelés egyik alapvető feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki
szükségleteinek kielégítése. Figyelembe kell venni a gyermekek családi szokásrendszerét a
megfelelő óvodai életritmus kialakításánál.
Alapvető a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
Gyermekek testi fejlődésének elősegítése:
- gyermekek gondozása testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése
- harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
- gyermeki testi képességek fejlődésének segítése
- gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése
- egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés
és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása
- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet
- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása
- megfelelő szakember bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési
feladatok ellátása
Az egészséges életmód területei
Gondozás
A testi, lelki, szellemi egészség alapvető feltétele a gyermek testi komfortérzetének
kielégítése, amelyek bensőséges gyermek – felnőtt kapcsolatot feltételeznek. Az önkiszolgáló
feladatok végzése, gyakorlása közben alakul a gyermek énképe, önállósodik.
A felnőttek (óvodapedagógus, dajka, szülő) gyakoroltatják e szokásokat (testápolás, öltözés,
étkezés, önkiszolgálás) amelyek közben természetes módon fejlődik és fejleszthető a
gyermek.
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Testi nevelés
Magába foglalja a gyermek testi szükségleteinek (levegőzés, pihenés, egészséges táplálkozás)
természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermek egészségének, testi épségének
védelmét, edzését.
Ehhez optimális környezet biztosított. (megfelelő udvar, játéktér, játékeszközök)
-

Mozgás: A sokféle mozgáslehetőség, amelyet a programban biztosítunk, kedvezően
befolyásolja az egész szervezet fejlődését. A különböző mozgásformák sokszori
gyakorlásával, a mozgáshoz kapcsolódó szabályok megtanulásával egyre
biztonságosabban használják a szereket, eszközöket, egyre jobban eligazodnak a
térben. A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermekeket az egészséges
életvitel kialakítására szoktatjuk, mellyel mintát adunk a szülőknek is.

-

Levegőzés: Arra törekszünk, hogy lehetőség szerint a gyermekek minél több
tevékenységüket a szabad levegőn végezzék.

-

Pihenés: Nyugodt légkört alakítunk ki, figyelembe vesszük a gyermekek egyéni
alvásigényét és szokásrendszerét. Óvodánk rendelkezik a pihenés biztosításához
szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.

-

Egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása: A központi konyha étrendjét
kiegészítjük vitamindús zöldségekkel, gyümölcsökkel. Gyümölcs – zöldség napokat
tervezünk, tartunk óvodánkban, modellt nyújtva a családok korszerűbb
táplálkozásának kialakításához

Egészségvédelem
A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása,
megvalósítása elősegíti a gyermekek egészségének megóvását. Ebben nagy hangsúlyt kap a
higiénés szabályok betartása, valamint az anamnézis-felvétel közben felderített betegségek
(krupp, allergia, asztma, lázgörcs, epilepszia, cukorbetegség) regisztrálása, szakorvosi, szülői
segítség bevonása.
Évente kétszer megszervezzük a védőnői – orvosi szűréseket; az első év eleji szűrésen a
testalkati deformitásokat mérjük fel, amelyet rendszeres gyógytestnevelési foglalkozásokon
korrigálunk. A vizsgálatok alkalmával megteremtjük a bizalmi légkört (helyettesítve a szülőt),
mely az orvos – beteg kapcsolat kialakításához szükséges.
A gyermek testi épségének, egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése és a baleset
megelőzés magába foglalja a személyi, tárgyi feltételek biztosítását, karbantartását és a
hibaforrások megszüntetését is.
A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén
 a gyermekek önállóan végzik a testápolási teendőket
 igény szerint használják zsebkendőjüket (tüsszentés, köhögés)
 teljes biztonsággal, önállóan végzik az önkiszolgálást (öltözködés, szükségletek,
ágyazás…)
 kulturáltan étkeznek, igénylik az étkezések esztétikai rendjét, helyesen használják az
eszközöket
 ügyelnek saját személyük esztétikus megjelenésére, illetve környezetük rendjére
 önállóan kezdeményezik a mozgásos játékokat
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4.5. Gyermek és környezete
A környezet az öröklés mellett a fejlődés egyik potenciális forrása. A környezetet pontosan,
valóságszerűen megismerni tevékenységek által lehet.
Programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományokra, szokásokra, nemzeti, esztétikai
értékekre, ezért a környezet megismerésére nevelés köré csoportosítjuk az óvodai nevelés
témaköreit; a gyermekek társas – természeti környezete.
4.5.1. Gyermek és társas környezete
Elsődleges szocializáció
Az elsődleges szocializáció színtere a család. Az óvodai nevelés messzemenően támaszkodik
a családi nevelésre, a család és óvoda szoros együttműködésére.
Programunkban fontos a gyermek korai óvodáskort megelőző testi – lelki fejlődésének
ismerete. Ennek egyik eszköze a személyiséglap és a családlátogatás.
Másodlagos szocializáció
Az óvoda felvállalja a 3-6-7 évesek szocializációs folyamatának tudatos, szakszerű
irányítását, annak intézményes keretét.
Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok csak akkor fejlődnek ki, ha a
gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz való helyes viszonyulást.
Ebben elsőszámú modell az óvodapedagógus, hiszen ő szervezi meg a gyermekek életrendjét,
amelyben a társas kapcsolatok alakulnak. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermekek
erkölcsi tulajdonságainak és akaratának fejlődését, szokás- és normarendszerük
megalapozását.
Az értelmes fegyelem a csoport életének biztonságát, nyugalmát biztosítja.
A gyermekcsoportban alakulnak ki a közösségi együttélés szabályai, normái, amelyekhez
igazodik az egyén. A gyermekek egymás közötti kapcsolatában így válik természetessé, hogy
minden gyermek más egyéni külső és belső tulajdonságokkal rendelkezik és így másságával
együtt elfogadható és szerethető.
Az óvoda és környezete, a társas közösségi élet pozitív érzelmi biztonságot kell, hogy
nyújtson mind az ép, mind a sérült gyermeknek, módszereiben megtartva a helyes irányt.
Fontos, hogy az élmény minden gyermek, ép és sérült számára meghatározó erejű legyen, így
nevelésünk hatására könnyebb lesz a beilleszkedésük a közösségi életbe, fejlődik az
alkalmazkodó készségük, akaraterejük, önállóságra törekvésük, érzelmi életük és
együttműködésük.
A gyermekek szocializációját a tágabb társadalmi környezet hatásai is befolyásolja (média,
rokon, kulturális hatások)
Nevelési célok a gyermek és társas kapcsolatának alakításában
Közös tevékenység, munka során alakulnak ki a társas kapcsolatok és bontakoznak ki a
csoportra jellemző erkölcsi szabályok, normák.
Cél:
 az erkölcsi tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése az óvodapedagógus
példaadásával és helyzetteremtésével.
 az óvodapedagógus feladata, hogy olyan szokásrendszert és napirendet alakítson ki,
mely minden tevékenység elvégzésére megfelelő időt és helyet biztosít.
Munka jellegű tevékenység
Az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat.
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A gyermeki önállósodás folyamata egy magasabb fokú együttműködést eredményez, eközben
természetes módon, cselekvő tapasztalással alakul a gyermekek szociális magatartása és
kompetenciája.
A gyermekek munka jellegű tevékenységén keresztüli fejlesztés csak és kizárólag a
gyermekek örömteli, örömmel vállalt aktív tevékenységén belül valósul meg. Így a
gyermekek mindennapi munkálkodásuk közben egyre több információ és pontosabb
tapasztalat birtokába jutnak az őket körülvevő tárgyi világról.
Feladatuk elvégzése során nem csak megtanulják az eszközök célszerű használatát, hanem
közben természetes módon fejlődnek. A gyermeki munka tevékenysége a munkavégzéshez
szükséges attitűdök és képességek, kézségek, tulajdonságok alakításának fontos lehetősége
valamint a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások
elismerésére nevelés egyik formája.
A munka jellegű tevékenységek, ugyanúgy , mint a játék és tanulás, az egyén vagy a közösség
szükségleteiből adódnak, természetes velejárói óvodai életünknek. Minden játék és tanulási
helyzetben benne rejlenek a munkalehetőségek. Ezeket kell észrevennünk, kiaknáznunk.
Mindez az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való
együttműködést és folyamatos, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő
értékelést igényel.
4.5.2. A gyermek természeti és tárgyi környezete
A környezet megismerése
Célja, hogy a gyermekek minél több tapasztalatot (mozgásos és érzékszervi), élményeket,
ismereteket szerezzenek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetből
életkoruknak megfelelő szinten. A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan
tapasztalatok birtokába jut, amelyek biztosítják, hogy teljes biztonsággal tájékozódjanak és
igazodjanak el környezetükben. E tapasztalatokra építve tudunk új ismereteket nyújtani,
illetve a meglévőket mélyíteni, rendezni. Eközben támaszkodunk a gyermek spontán
érdeklődésére, érzelmeire, kíváncsiságára.
A környezet megismerése során kialakulnak a gyermekben a kultúrált élet szokásai, az
elfogadott viselkedési formák, az érzelmi és erkölcsi viszonyok.
Megismeri szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok,
néphagyományok, szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét,
védelmét is.
A környezet megismerése áthatja a gyermek életét, az óvodai tevékenységek egészét.
A spontán játékhoz kapcsolódva, az önkiszolgáló tevékenységbe építve, az
óvodapedagógussal történő beszélgetés során, séta, kirándulás, udvari tevékenység közben
legalább olyan hatékonyságot érhetünk el, mint a tudatos kezdeményezéseken,
foglalkozásokon.
Korosztálytól függően rövidebb – hosszabb sétákat tervezünk a Ligetbe, a Körös-partra,
üzletekbe, a környező közintézményekbe (posta, nyomda)
Kiállításokat tekintünk meg a Művelődési Központban a Nyomda Múzeumban, Városi
Képtárban)
A folyamatos és alkalmi megfigyelésekkel lehetővé tesszük a gyermekek számára, hogy
maguk fedezzék fel környezetüket.
Megfigyeljük az évszakok, az időjárás elemeinek változásait; az évszakra jellemző jegyeket,
színeit, esztétikáját.
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Ismerkedünk egy-egy családnál a különböző háziállatokkal, megtekintjük a virág- és
zöldségeskerteket.
Madarakat, bogarakat figyelünk meg természetes környezetükben.
Egész napos kirándulásokat szervezünk a nagyobb gyermekeknek. (arborétumba, állatkertbe,
vadasparkba), ezzel kívánjuk megalapozni az Erdei Iskolai programokat.
A környezet megismerésére nevelésnek fontos szerepe van a gyermekek nevelésében, hogy
általa, a felnőttekkel együttműködő, kreatívan gondolkodó, érdeklődő gyermeket neveljünk.
A Zöld Óvoda cím elnyerése tovább ösztönöz bennünket a környezettudatos magatartás
hatékonyabb megvalósítására.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén
A gyermek:
- ismeri a viselkedés alapvető szabályait
- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről
- tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását
- felismeri a napszakokat
- különbséget tud tenni az évszakok között
- felismeri az öltözködés és időjárás összefüggéseit
- ismeri a közlekedési eszközöket, gyakorlott a közlekedési szabályok betartásában
- meg tudja nevezni a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és
védelmét
Környezet és a természetvédelem feladatai
Jeles napok, ünnepek a természet – és környezetvédelemben
A víz napja (március 22. )
A Föld napja (április 22.
Madarak és fák napja (május 10.)
Állatok napja (október 4.)
Az ünnepekhez kapcsolódó programjainkkal az a célunk, hogy az általunk nevelt
gyermekekben megalapozzuk a természet szeretetét, védelmét.
Mindezt kiegészítjük a kompetencia alapú programcsomag négy őselem köré csoportosított
tématervjavaslataival : Külső világ tevékeny megismerése
Játsszunk? Természeten! – Átfogó szabályjáték-gyűjtemény a
környezeti fenntarthatóság elősegítéséhez
4.6. Vizuális nevelés
Az esztétikai nevelés magába foglalja a gyermek természeti és társadalmi környezetéről
szerzett benyomásait, ismereteit.
A vizuális nevelés az óvodai élet egészét áthatja.
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézi munka az ábrázolás különböző fajtái, a
műalkotásokkal,a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés
is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek
gazdagítására épül.

33

Cél:
Célunk az igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és
az esztétikai élmények befogadására.
A spontán alkotókedv segíti a vizuális kultúra alapelemeinek megismerését, személyiségbe
történő beépülését.
Feladat:
Óvodapedagógusoknak feladatunk az óvodás gyermek mindennapi életében biztosítani a
tevékenységhez szükséges helyet, időt és a sokféle, változatos eszközt.
Felelősségünk az eszközök kiválasztásában jelentős: egyrészt baleset- és egészségvédelmi
szempontok, másrészt minőség, praktikum, célszerűség, méret, harmadrészt az esztétikum
kell, hogy irányadó legyen.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén, a differenciálás a korcsoport
fejlettségi szintjének megfelelően történik
 bátrak, ötletesek a téralakításban
 formaábrázolásuk változatos, gazdag, jellemző rájuk a színek egyéni alkalmazása,
emberábrázolásukban megjelennek a részformák
 élményeik, elképzeléseik megjelenítésében többnyire biztonsággal használják a képi
kifejezés változatos eszközeit
 készítenek egyszerűbb játékokat, kellékeket, modelleket
Kapcsolódási pontok a kompetencia alapú programcsomaghoz a vizuális nevelés
tématervjavaslatai, valamint a Néphagyomány című kiadvány.
4.6.A környezet, az anyanyelv, irodalom kölcsönhatása
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat.
Programunk lényeges területe a beszéd, anyanyelv, kommunikáció fejlesztése. A
kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas kapcsolatokban. Az egyéni fejlődés
biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes példájával (odafigyelés,
meghallgatás, beszélgetés) kommunikációs helyzetek megteremtésével ösztönözze a
gyermekek közötti kommunikációt.
Célunk:
 a nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal,
mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés megalapozása
 a gyermekek érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlődésének segítése
 a korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés
felkeltése
Szerves része az anyanyelvi nevelésnek a bábozás-dramatizálás, melyen keresztül
tükröződnek a gyermekek irodalmi élményei, kiegészülve hangulatukkal, kreativitásukkal,
fantáziájukkal.
Feladat:
 változatos irodalmi élmények közvetítése
 mindennapos mondókázgatás, verselés, verses mesélés, mesélés, bábjáték,
dramatizálás, dramatikus játékok
 a gyermekek életkorának, nyelvi fejlettségének, érdeklődésének megfelelő
beszédhelyzeteket teremtése
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ismerkedés a népi, a klasszikus és kortárs irodalmi művekkel
a szókincs bővítése
sajátos nyelvi formák elsajátítása
a nyelvtanilag helyes beszéd
a mondanivaló árnyalt megfogalmazása
a gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása

Differenciálás a korcsoport fejlettségi szintjének megfelelően történik.
Irodalmi anyagunk összeállításánál felhasználjuk:
- Kompetencia alapú programcsomag irodalom-anyanyelv tématervjavaslatai
- Kóstolgató
- Játékok bábokkal, játékok a meseládikóval
- Bábjáték
- Néphagyomány
- Varázseszközök az óvodában
A mesehallgatás hangulatának elmaradhatatlan eszközei: a mesegyertya, mesecsengő,
mesepárnák, mesesarok.
A délutáni pihenés alatt mindennapos a zenei, mesei élmény.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén
 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat
 Várják és igénylik a mesehallgatást
 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak
 Megjegyeznek 10-14 mondókát, 8-10 verset és 10-15 mesét
 Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgással megjeleníteni, kifejezni
4.8. Ének-zene, énekes játék
Az óvodai zenei nevelés célja: a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség
megalapozása, a zenei anyanyelv ápolása, a ritmus megéreztetése.
Cél:
-

felfedeztetni a dallam a ritmus a mozgás szépségét
megismertetni a közös éneklés örömét
a nemzeti, etnikai, kisebbségi identitás kialakítása
segíteni a néphagyományok továbbélését
támogatni a zenei anyanyelv kialakulását
a gyermek zenei képességeinek, és zenei kreativitásának formálása

Feladat:
a gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, harmonikus, szép
mozgásának fejlesztése, erre lehetőséget ad a kompetencia alapú programcsomag Zenevarázs
című eleme, melyben az ismerős dalok mellett újszerű a zeneművek hallgatásának mozgással,
festéssel összekapcsolt élményszerző módja.
Az óvónő a nap bármely szakában kezdeményezi a közös éneklést, mondókázást, biztosítja a
népi játékok segítségével az együttes élményt, a játékos jókedv megteremtését, a zeneianyanyelvi örökség gazdagítását.
A differenciálás a korcsoportok fejlettségi szintjének megfelelően történik.
 A zenei nevelés területei
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-

metrum érzék, ritmusérzék, dinamikai érzék
hangmagasság, dallamérzék, hangszínérzék
belső hallás
hangképzés
zenei memória
zenei improvizációs kézség
érzelmek, hangulatok kifejezése a zenében

 A dalanyag és a zenei képesség fejlesztő anyag feldolgozása
Forrai Katalin: Ének az óvodában
Kovács Barbara: A zenei fejlesztő játékokról című szakirodalmak alapján történik.
Zenevarázs
Néphagyományok
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén
- A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat
- Akár önálló kezdeményezésre is szívesen, gátlások nélkül tudnak egyedül énekelni
- Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra
- Ismerik, egymástól megkülönböztetik a zenei fogalomtárakat, önállóan
kezdeményezik a mozgást
- Tudnak ritmust, dallamot rögtönözni
- Meg tudják különböztetni, valamint érzékeltetni tudják az egyenletes lüktetést és a
dalritmust.
Óvodai néptánc-nevelés – mozgáskultúra, tánckultúra fejlesztése
Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását. Megismertetjük a népszokások
eredetét, azok lényegét, hiedelemvilágát és jelképeit, számos népi játékot, népmesét, népdalt,
mondókát, találós kérdést.
Az óvodai néptánc-nevelés eszközei
- népi mondókák
- dalos játékok
- találós kérdések
- népi gyermekjátékok
- nyelvtörők
- népmesék
- népdalok
- népzenei felvételek
- ritmushangszerek
- alaptánclépések – néptánc motívumok elemei
- drámajáték elemei
A fejlesztés területei
- zenei hallásfejlesztés
- ritmusérzék fejlesztés
- mozgáskultúra fejlesztés
- beszédfejlesztés
Felhasznált szakirodalom
Forrai Katalin: Ének az óvodában
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Sinai Miklós utcai óvoda nevelőtestülete: Napról-napra – a mi kalendáriumunk
Borsai I., Hajdú Gy., Igaz M.: Ének-zene szakköri füzetek II. Magyar népi
gyermekjátékok
Foltin Jolán-Tarján T. Katalin: Játék és tánc az óvodában (kísérleti szakanyag)
Jánosi Sándor: Játsszunk táncot! Ismerkedés a mozgáselemekkel
Tátrai Zsuzsanna-Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások
Néphagyományok
Felhasznált zenei anyagok
Játék és tánc az óvodában – zenei melléklete
Sárköz népzenéje
Sebő népzene együttes kazettája
Néptánc nyelven – hangszalag Tímár Sándor könyvéhez
A négy őselemhez kapcsolódó komolyzenei gyűjtemény

5. A PROGRAM ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE
5.1. Az óvodapedagógus feladatai
Feladatunk, hogy kielégítsük a gyermekek alapvető szükségleteit, megteremtsük érzelmi
biztonságát, elősegítsük az optimális fejlődési folyamatot. Támogatjuk az önállóságra való
törekvéseket. A játékra szánjuk a legtöbb időt, egészséges, kiegyensúlyozott, boldog
gyermekkort kívánunk biztosítani. Védjük a gyermekeink testét, lelkét, értelmét a felesleges
megterhelésektől.
Figyelembe vesszük nevelő – fejlesztő munkánk során a gyermekek egyéni képességét,
tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítjük tehetsége kibontakoztatását,
illetve hátrányos helyzetéből való felzárkóztatását.
Óvodai nevelésünk a fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési programunk alapján történik.
Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét
óvodapedagógus irányítja.
Feladat:
- a gyermek és környezete sokoldalú megismerése
- a gyermek érési folyamatához igazított differenciált tervezés
- a kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek egyéni fejlesztése
- a SNI és a HHH gyermekek különleges gondozása
- a fejlődés nyomon követése, eredmények elemzése, szükséges korrekciója
A Kompetencia alapú programcsomag olyan tevékenységeket ajánl, amelyek céljaikban,
feladataikban, megelőző tevékenységeikben, szervezeti kereteikben, munkaformáikban,
módszereikben és eszközeikben a képességfejlesztést célozzák meg.
A gyermekek fejlesztése több irányból történik:
- A tevékenységorientált fejlesztés,
- A gyermekek spontaneitásából kiinduló fejlesztés,
- A feladatorientált fejlesztés
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Olyan eljárásokat alkalmazunk, amelynek eredményeképpen eljutunk a megismeréshez.
A gyermekek fejlődését az erre a célra szolgáló fejlettségmérő lapon tudjuk nyomon követni
az óvodába lépéstől az iskolakezdésig.
Méréseket végzünk év elején és év végén, illetve egész évben folyamatosan megfigyeljük a
gyermekek fejlettségét, amelyet írásban is rögzítünk.
Óvodánkban több szakterületről dolgozik szakember, pedagógus, valamint kollektívánk két
tagja rendelkezik fejlesztő óvodapedagógusi szakirányú végzettséggel.
A gyermekek fejlődését állandóan kontrolláljuk, ehhez felhasználjuk a fejlettségmérő lapon
kívül a megfigyelési szempontsort, amelyet havonta felülvizsgálunk.
A felmérések alapján mutatkozó eltéréseket korrigáljuk.
5.2. Szervezeti és időkeretek
5.2.1. Csoportszervezés
Óvodánk 4 csoportja felvállalja a homogén és heterogén életkorú csoportok szervezését
egyaránt, mind csoportösszetétel, óvodapedagógusi attitűd, mind az újjászerveződő helyi
adottságokhoz való alkalmazkodás miatt.
Az óvodapedagógus felkészültsége, rugalmassága, empátiája, helyzetfelismerése domináns.
Az óvodai élet megszervezésében kiemelt szerepe van a gondozásnak, hiszen az
óvodapedagógus e folyamat közben is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, segíti
önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.
5.2.2. Napirend
A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a
feltételeket a megfelelő időtartamú differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével.
A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez,
valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre.
A folyamatos napirendben a rugalmasság, és alkalmazkodás elengedhetetlen, olyan életrend
szervezésére törekszünk, amely megerősíti mindazt, ami a családban jól működik, illetve
pótolja azt, amit a család esetleg nem tud megadni. Folyamatos napirendünk célja, hogy
óvodásaink a meglévő fejlettségi szintjükről egyéni tempójukban haladva fejlődjenek.
A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.
Idő:

Tevékenység:

630 – 800

Gyülekezés összevont csoportban

800 – 1030

Játék, foglalkozások, szabadon választott tevékenységek
Testápolás, folyamatos tízórai

1030 – 1200

Játék az udvaron, séta, játéktevékenységek, énekes játékok,
természeti megfigyelések

1200 – 1300

Ebéd, testápolás, készülődés a pihenéshez

1300 – 1500

Pihenés, folyamatos ébredés, öltözködés, teremrendezés

1500 – 1730

Testápolás, uzsonna, játék, szabadon választható tevékenység
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5.2.3. Hetirend
A hetirend nem napokhoz kötött tevékenységet jelent, hanem egy-egy környezeti téma köré
csoportosítva, azt körbejárva dolgozza fel az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket a
különböző foglalkozási területeken keresztül.
Kivételt a testnevelés képez.
5.2.4. Tevékenységi formák idő – és szervezési jellemzői
Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása.
A legtöbb időt a napirendben a játékra fordítjuk. Folyamatos napirendünk eredményeként
megnő a gyermek legfőbb tevékenységére a játékra és ezáltal az önfejlesztésre fordítható idő.
Ebben a szervezeti keretben a gyermekek nincsenek időhatárok közé szorítva, van idejük
elmélyedni tevékenységeikben.
Az óvodai élet megszervezésénél biztosítjuk a gyermeki jogokat (vallási, nemzeti, etnikai)
figyelembe vesszük a gyermekek aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését,
terhelhetőségét.

5.3. Óvodánk speciális szolgáltatásai
5.3.1. Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások
-

Logopédiai ellátás

-

Fejlesztő pedagógia

-

Játékos vízhez szoktatás

-

Népi gyermekjáték, néptánc

5.3.2. Nevelési időn túl szervezett térítésmentes szolgáltatások
 Tartásfejlesztő gyógytorna
 Zeneovi
 Játékos idegennyelvi foglalkozás
5.3.3. Nevelési időn túl szervezett térítéses szolgáltatások
5.4.

-

Kézműves foglalkozás

Ünnepkörökhöz,
évszakokhoz
hagyományteremtés, hagyományőrzés

kapcsolódó

rendezvényeink

A gyermekek életének jeles napjai: gyermekek születés- és névnapja
Tanévnyitó és záró értekezlet
Őszi kirándulás
Mikulás
Adventi Játszóház
Karácsony
Farsang
Húsvéti Játszóház
Húsvét
Anyák napja
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–

-

Gyermeknap
Gyermeknapi kirándulások
Évzáró, búcsúünnepély
Óvodavacsora
Társadalmi ünnepek: október 23., március 15.

5.5. Ellenőrzés, értékelés
Programunk deklarált célja a harmonikus személyiségfejlesztés olyan szintű megvalósítása,
amely biztosítja a sikeres iskolakezdést és iskolai beilleszkedést.
A Program sajátossága a tanulási képességek élettanilag megfelelő eszközökkel történő
indirekt fejlesztése.
A Programot a nevelőtestületünk együttes elhatározásából választottuk, illetve adaptáltuk
Az intézményegység-vezető feladata a program végrehajtásának átfogó ellenőrzése,
értékelése. Ehhez szakemberek, szakszolgáltatók igénybe vétele szükséges. (pszichológus,
fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, egyéb speciális szakemberek)
A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján készített Nevelési programunk lehetőséget ad
arra, hogy azt nevelőtestületünk alapként használva, a helyi adottságoknak,
feltételrendszernek megfelelően folyamatosan bővítse, fejlessze. Segédanyagként a „Kudarc
nélkül az iskolában” c. könyvet használjuk.
Alkalmazott a pedagógiai diagnosztikai eszközök:
- személyiséglapok
- megfigyelési szempontok
- fejlettségmérő lapok
- Difer mérések
A program várható sikerét „A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végén” címmel
kiemelt programelem tartalmazza.
Pedagógiai dokumentumaink:
- az intézmény munkaterve,
- a tagintézmény éves munkaterve,
- csoportok éves terve (beszoktatási terv is),
- csoportnaplók (havi, heti tervkészítés, hetirend, napirend összeállítása, gyermek
megfigyeléséről készült feljegyzése).
Az óvoda munkatervét évente, a csoportok éves tervét félévente, a tevékenységeket
negyedévente, az óvoda éves tervének megfelelően kell ellenőrizni.
5.6. Eszközök és felszerelések jegyzéke
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutatók
Játszóudvar
Kerti asztal
10
Kerti pad
15
Babaház, pavilon
5
Udvari homokozó
5
Takaróponyva
5
Gyermek tornakészlet
(lengőhita, gyűrűhinta,
nyújtó, mászóka)
2
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Megjegyzés

ROTIKOM játékcsalád
Görgős egyensúlyozó
Egyensúlyozó gerenda
Mászóhajó, mászókötél
Kombinált mászóka
Csúszda
Meserács
Farönk állatfigurák
Fa vonatszerelvény
Billenőhinta
Focipálya

1
1
1
1
1
3
3
5
1
2
1

Tagintézményvezetői iroda
Íróasztal és szék
Tárgyalóasztal
Fotel
Telefon
Könyvszekrény
Iratszekrény
Virágállvány
Nevelőtestületi szoba
Fiókos asztal
Szék
Könyvtári dokumentum
Könyvszekrény
Orvosi szoba (elkülönítő)
Gyermeköltöző
Öltözőrekesz, ruhatároló fogas
Öltözőpad
Ruhazsák
Gyermekmosdó, WC
Törülközőtartó
Falitükör
Hőmérő
Fogmosótartó
Tisztálkodási és egyéb eszközök
Eszközök, felszerelések

1-1
1
4
1
1
2
1

5
10
720
2

130
15
130
5
2
2
5

Mennyiségi mutatók

Egyéni tisztálkodószerek

140

Tisztálkodó felszerelések

11

Fésűtartó
Törülköző
Abrosz
Takaró

5
420
120
120

41

Megjegyzés
fésű, fogkefe
fogmosópohár
szappantartó,
körömkefe

Konyharuha
Szőnyeg
Függöny

50
12
22

A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Szennyes ruha-tároló
Mosott ruha tároló
Mosógép
Cenrifuga
Vasaló
Vasaló-állvány
Szárító állvány
Takarítóeszközök
Kerti munkaeszközök
szerszámok

2
2
1
1
2
1
2
2
1-1

Mikrohullámú
Hűtőgép
Porszívó

1
2
2

A nevelőmunkát segítő eszközök
Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

ásó, kapa,
gereblye,
fűnyíró

Megjegyzés

1. Játékok, játékeszközök
-

Különféle játékformák (mozgásos játékok, szerepjátékok, építő, konstruáló játékok,
szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás eszközei
Húzható műanyag és fa
állatfigurák
40
Fából készült hintaló
6
Különböző méretű és
anyagú járművek
(autó, dömper, vonat, hajó, stb.)
180
Egymásba rakható korong
(kocka, hordó, stb.)
15
Fűzőgyöngy
10
Horgászfelszerelés
5
Kitömött textilfigurák
(ülésre alkalmasak)
15
Mechanikai játékok
3
Homokformázó garnitúra
100
Víztöltögető edények
30
Barkácskészlet
5
Origo tüske, babilon, korong építők, stb.
25
Különböző méretű állatfigurák,
fából, textilből
150
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Mosó, vasaló játékszerkészlet
(kád, vasalóállvány, mosógép,
vasaló, ruhaszárító)
Különböző méretű babák
Babaszoba, babakonyha berendezés
5
Játéktelefon
Fodrász játékkészlet
(tükör, fésű, hajcsavaró,
hajszárító búra,
Közlekedési játékkészlet
(útjelző tábla, forgalomirányító)
Dominó
Építőkocka, építőelem
(készlet különböző méretben)
Orvosi felszerelés
(lázmérő, sztetoszkóp,
injekciós tű, gyógyszeres doboz,
kötszer, táska, stb.)
Képes kocka kirakó
Kártya (kirakó és párosító)
Bábkészlet
Maszkok készlete
Műanyag és mágneses kirakójáték
10
Háziállat, vadállat sorozat
Mózeskosár
Babakocsi
Puzzle kirakó
Társas játékok
Legó építőjátékok
Célbadobó
Különböző nagyságú léglabdák
Homokozó játék (vödör, szita, locsoló)
műanyag úszó állatok
(hajó, csónak)
Talicskák, húzható járművek
Színes, különböző méretű
karikák
Tollas és hablabda

5

10

5
5
5
25

5
15
15
75
30
5
10
12
30
20
10
5
130
130
50
30
50
10

- Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök:
Füleslabda
2
Gólyaláb
10
Kisebb-nagyobb karika
50
Kéziszerek (babzsák, szalag,
bot, stb.
130
Bordásfal
2
Body-roll
2
Padok (rövid, hosszú)
11
Zsámolyok
2
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Tornaszőnyeg, ugrószőnyeg
Mászórács
Ugrálókötél
Egyensúlyozó lépegető
Húzókötél, körkötél
Magasugró mérce

5
3
30
1
5
1

- Ének-zene, énekes játékok eszközei:
Dob
Triangulum
Cintányér
Hegedű
Furulya (C, F)
Ötfokú metallofon
Hangsíp
Ritmusdob
Csörgő, ritmushangszerek, csengő
30

3
3
3
1
2
3
1
60

- Az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei:
Leporelló
50
Mesekönyv, képeskönyv
200
Gyermekmondóka és versgyűjtemény
80
Népmesegyűjtemények
120
Diafilm, diapozitív
90-300
Meselemez és kazetta
30
-

Értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és
a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök:
Érzékelő játékcsalád
1
MINIMAT
1
Memória játék
15
Logikai játék
60
Színes rudak készlete
3
Tükör (kisméretű)
30
Különböző nagyságú gömb, kocka, téglatest és egyéb
formájú tárgyak
30
Színes korongok, pálcikák
150
Különböző méretű és színű síkidomok
30
Dobókocka
30
Szöges tábla
30
Mérőedény sorozat
3
-

Ábrázoló tevékenységet fejlesztő (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás,
kézimunka) anyagok, eszközök
Rajzlap
2000
Csomagolópapír
500
Dekorációs karton több színben
30
Írólap
1000
Hajtogatópapír
1000
Tafettpapír
300
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Grafitceruza
Színes ceruza
Zsírkréta
Táblakréta
Filctoll
Festőecset, festékestál
Ecsettörlő szivacs
Gyurma, gyurmatábla
Szövőkeret
Fonal több színben és minőségben
Ragasztó
Gyertya
Termések
Textíliák
Gipsz
Rajztábla
Festék
Alufólia
Nagylyukú varrótű
Olló
Különböző méretű dobozok

150
1500
700
500
1500
120
50
120
20
50
50

5
5
120
5
50
100

- Természeti – emberi – tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök, anyagok:
Diafilmek, diapozitívek
90-300
Az állatok világa –
Képes kirakó
1
Növények világa
1
Emberek világa
1
Közlekedés világa
1
Szemléltető képek, képes tabló
30
- Munka jellegű tevékenységek eszközei
Takarító – játékszer készlet
(seprű, lapát, portörlő, vödör, felmosó)
Kisméretű ásó, kapa, gereblye,
locsolókanna

5
20

Nevelőmunkát segítő egyéb eszközök
Magnetofon
Diavetítő
Vetítővászon
Lemezjátszó
Televízió
Video lejátszó

6
2
1
1
1
1
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6. SAJÁTOS FELADATOK
6.1.Gyermekvédelem
Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek óvodába. Fontos feladatunk az
egyéni sorsokkal való törődés
Évenként feltárjuk azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét
hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik.
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését óvodapedagógusok,
logopédus, fejlesztőpedagógus végzik.
A gyermekvédelmi munka valamennyi óvodapedagógus feladatkörébe beletartozik. Az
óvodák gyermekvédelmi eset- és környezettanulmányt végeznek, koordinálják a feladatokat,
adatokat szolgáltatnak az illetékes hatóságok kérésére.
Rendszeresen kapcsolatot tartanak a Térségi Humánsegítő Szolgálattal, a Városi
Gyámhivatallal és Humánpolitikai Osztállyal.
A gyermekvédelemmel foglalkozó csoportvezetők évente egy alkalommal értékelik a
gyermekvédelmi munkát, az óvodavezetőt tevékenységükről folyamatosan tájékoztatják.
Minden segítséget megadunk a gyermekek képessége, tehetsége kibontakoztatásához,
ismereteik folyamatos korszerűsítéséhez.
Feladatunk:
 A segítségnyújtás a hátrányok enyhítése az óvodai keretek közötti kompenzálás
biztosítása. Az egyéni bánásmód, a családi nevelés gyermek iránti felelősségének
erősítése, a tapintatos egyéni, személyes kapcsolattartás alapvető nevelési
módszerünk.
 A szülőkkel való közvetlen viszony kialakítására törekszünk, személyes törődéssel és
fejlesztéssel igyekszünk a gyermek fejlődését segíteni.
 A családok eltérő gyermeknevelési szokásainak, igényeinek megismerése
 Az igények közelítése a gyermek fejlettségi mutatóihoz
 Befogadjuk, elfogadjuk, megértjük a szülőket akkor is, ha gyermeknevelési
szokásaikban következetlenséget, határozatlanságot, hiányosságokat tapasztalunk
 A partneri kapcsolat kiépítésében és fenntartásában őszintén forduljunk feléjük
 Segítő, kezdeményező szándékunkat éreztetjük velük
 A megszerzett bizalom megtartására törekszünk
A veszélyeztetett nyilvántartásba vétel szempontjai:
- súlyos anyagi nehézséghez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi-lelki bántalmazás
- erkölcstelen családi környezet, italozó szülők, bűnöző családi helyzet
- egészségügyi okok: súlyos érzékszervi károsodás, súlyos tartós betegség
A gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció, a segítségnyújtás jelenti, amelyre a
humánum, a megértés, a támaszadás, a szeretetpótlás jellemző.
6.2.Etnikai kisebbségi feladatok
Nevelő-fejlesztő munkánk során figyelembe vesszük a „Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelveit”.
Óvodánkban a cigány gyermekek száma évről-évre emelkedik.
Többségük hátrányos körülmények között él.
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Alapelveink
 A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása lehetőséget ad a roma
gyermekek szükségleteinek kielégítésére.
 A közvetlen pedagógiai környezet az óvodapedagógusok és az óvoda alkalmazotti
köre érzékenyen, nyitottan közeledik a roma családok gondjai, problémái felé
 A méltóság, tisztelet kifejezése szempontjából nem teszünk különbséget gyermek és
gyermek között.
Célunk:
-

Kompenzáljuk a családi nevelés hiányosságait
Segítsük őket szociális beilleszkedésük során
Biztonságérzetet nyújtsunk számukra, amely megalapozza érzelmi kötődésüket
az óvodához, ösztönzi társas kapcsolataik pozitív alakulását

Feladatunk:
- A gyermekek megismerése
- A lemaradás területének és mértékének megállapítása
- Fejlesztési feladatok egyénre szabott meghatározása
- Az egyéni fejlesztésről, felzárkóztatásról az írásbeli feljegyzések készítése
- A rendszeres óvodalátogatás érdekében folyamatosan látogatás az etnikai családoknál
különös tekintettel a tanköteles korú gyermekekre
- A szülők felelősségének erősítés a gyermekek otthoni gondozása, nevelése iránt
- A családi háttérrendszer fejlesztése a gyermekeken keresztül
- Folyamatos kapcsolattartás a cigány kisebbségi önkormányzat képviselőivel
- A Térségi Humánsegítő Szolgálattal rendszeres kapcsolatot tartás annak érdekében
hogy a cigány gyermekek az egyéni fejlettségüknek megfelelően a számukra
legoptimálisabb típusú iskolában kezdhessék meg tanulmányaikat.
A kisebbségi nevelést óvodánkban kizárólag magyar nyelven folytatjuk.
A cigány kisebbségi óvodai nevelés oly módon készíti fel a gyermekeket a sikeres iskolai
előmenetelre, hogy tudatosan építünk a cigány kultúrára, ebben hangsúlyos szerepet kapnak a
cigány gyermekjátékok, versek, mesék, dalok.
6.3.A sajátos nevelési igényű gyermekek
Óvodánk vállalja az:
 enyhe fokú testi -, érzékszervi, beszéd és értelmi fogyatékos gyermekek,
 és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek integrált nevelését.
Cél:
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az óvodánk legfőbb célkitűzései:
- a minél önállóbb életvitel kialakítása,
- a gyermek önállósodásának támogatása,
- az ún. praktikus képességek minél teljesebb kibontakoztatása,
- a kognitív képességek egyéni lehetőségek szerinti fejlesztése.
A gyermekek ellátásához megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk.
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A sajátos nevelési igényű gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának
megfelelő, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát
megállapították.
A sajátos nevelési igényű gyermek is az általános szabályok szerint – azaz hároméves korától
hétéves koráig – vehet részt az óvodai nevelésben.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak
minden gyermek számára szükségesek.
Nevelőközösségünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános
célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. Fejlesztésük közösségi keretek között egyénileg és
mikrocsoportosan történik.
Miért vállaltuk az integrációt?
 Mert, ha a problémával küzdő gyermekek ép társaik között nevelkedhetnek, az segíti
az együttélési szokások elsajátítását, a közösségi nevelést, a tolerancia kialakulását, a
társadalmi beilleszkedést.
 Mert a problémával küzdő gyermekek jobban fejlődnek szegregált (elkülönített)
társaiknál, személyiségük kibontakoztatása így teljesebbé válhat.
Óvodánk, mint együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a
sajátos nevelési igényű gyermekeknek, mint részvétet és védettséget.
A sajátos nevelési igényű gyermekek az intézmény minden dolgozójától egy kicsit több,
odafordulóbb, figyelmesebb magatartást kívánnak. Ebben a munkában az óvoda minden
dolgozója részt vesz.
Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a „sérülés-specifikusság”, mely
alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, azon túl pedig az egyéni fejlődési
sajátosságokhoz.
 A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű
pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség)
és az együttműködéshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus:
- szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket,
technikákat alkalmaz,
- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,
- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.
 A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező
gyógypedagógus az együttműködés során:
- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek
haladását,
- segítséget nyújt a szükséges speciális eszközök kiválasztásában
- figyelembe veszi a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait,
észrevételeit, javaslatait,
- kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek
átadásával.
Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedését, fejlődését, az együtthaladás lehetőségét
tekintjük.
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6.4. Integrációs Pedagógiai Rendszer (Óvodai integrációs program) alkalmazása
Cél: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek sikeres iskolakezdése
Feladatunk:
Nevelési programunkhoz illeszkedően elkészítjük az oktatási és kulturális miniszter által
kiadott képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés programja alapján:
- a felzárkóztatást segítő helyzetelemzésünket,
- bevezetési ütemtervünket és
- működtetési programunkat az eltérő szociális háttértényezőkből eredő eltérések
kompenzálására.
Tevékenységünk alapját az iskolában már eredményesen működő integrációs pedagógiai
rendszer adaptálása képezi.
A gyermekek számára felmérőlapot töltünk ki hiányosságaik feltárására, melynek területei:
- kommunikációs nevelés
- érzelmi nevelés, szocializáció
- egészséges életmódra nevelés
- társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése.
Ezek kiértékelése után egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki, s a megvalósítandó fejlesztő
foglalkozásokat napi rendszerességgel a fejlesztő naplókban rögzítjük.
Mindebben segítségünkre van az intézményben működő IPR-munkacsoport által kidolgozott
Játékok és fejlesztő gyakorlatok gyűjteménye az óvodai integrációs foglalkozásokhoz,
valamint a Feladatbank.

7. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE
Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatot tart különböző csoportokkal,
szervezetekkel és egyéb szociális intézményekkel, gyermekjóléti szolgálatokkal,
gyermekotthonokkal, egészségügyi és közművelődési intézményekkel ill. az érintett
kisebbségi önkormányzatokkal.
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez,
óvodánk nevelőtestülete nyitott és kezdeményező.
7.1.Család – Óvoda
A családdal való kapcsolatunk a legszorosabb és legfontosabb, hiszen óvodai nevelésünk a
családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.
Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait az együttműködés során érvényesítjük
az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
Programcsomagunk megvalósításában a szülőre, mint nevelőpartnerre tekintünk.
7.1.1. A kapcsolattartás alapelvei
 Abból indulunk ki, hogy a szülőhöz a gyermekén keresztül vezet az út.
 Az óvoda a családi nevelést segítő, kiegészítő és korrigáló feladatokat lát el.
 Tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyermekekkel
kapcsolatos döntések meghozatalában, s ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint
partneri módon segítjük őket.
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 Őszinte párbeszéd kialakítására törekszünk a szülőkkel.
 Elfogadjuk a szülőt akkor is, ha a gyermek nevelésében súlyos hiányosságokat
tapasztalunk. Tapintattal befolyásoljuk az életmód jó szokásainak alakításában.
 A családi életet tiszteletben tartjuk, abba illetéktelenül nem avatkozunk bele.
 Tiszteletben tartjuk a család világnézetét.
 A családról szerzett információkat etikusan kezeljük.
 Átmenetnek tekintjük az óvodai nevelést a családi és az iskolai nevelés között.
 Tájékoztatjuk a szülőket nevelési elképzeléseinkről, módszereinkről
 Nem választjuk szét a nevelést és az oktatási-tanulási folyamatot.
7.1.2. A kapcsolattartás formái
- Családlátogatás
- Beszoktatás
- Közös programok
- Ünnepek
- Nyílt napok
- Fogadóórák
- Szülői értekezletek

7.2.

Óvoda – Bölcsőde
A bölcsőde, mint az óvodába lépés előtti intézményes nevelés színtere, hasznos
információkat ad a gyermekek óvodáskor előtti fejlődéséről.
A kapcsolatok kialakításában nyitottak és kezdeményezők vagyunk.
7.3. Óvoda – Iskola
Óvodánk a helyi Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményegysége, így egységes
célrendszerünk, pedagógiai hitvallásunk, nevelési elvrendszerünk, egy tantestületünk, közös
szakmai tevékenységünk alapja a hatékony együttműködésnek, az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítésének.
Az óvodai programcsomag felkínál egyfajta pedagógiai szemléletet (inklúzió), megjelöli a
hozzá vezető utat (integráció), és megmutatja a megvalósítás módját, gyakorlatát is
(differenciálás).
Véleményünk, hogy a képességfajták szerinti fejlesztés képezheti az óvoda-iskola átmenet
alapját. A következő területeket fejlesztjük:
- szociális képességek
- értelmi képességek
- verbális képességek
- testi képességek
A kompetencia alapú óvodai programcsomag következő programelemei készítik elő az
alapozó szakasz fejlesztését:
- A Világ befogadásának elérhetősége – Néphagyomány
- A külső világ tevékeny megismerése – Tématervjavaslatok
A nevelésnek, fejlesztésnek vertikálisan is és horizontálisan is együtt kell haladnia ahhoz,
hogy előkészítse az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.
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Óvodapedagógusként – tanítóként egyféleképpen gondolkodunk a gyermekekről, így a váltás
óvoda és iskola között a gyermekek számára nem lesz trauma, hiszen a környezet ugyan
megváltozott, de a pedagógiai légkör, a tanulás módja nem lesz ismeretlen számukra.
Kapcsolattartási formáink:
- Látogatások az első osztályban (óvodapedagógusok a tanév elején és a tanév végén
6-7 évesekkel)
- Értekezletek (szülői és nevelőtestületi értekezletek)
- Munkaközösségi foglalkozások
- Szakmai továbbképzések
- Hagyományos Szüreti mulatságunk szervezésével volt óvodásaink (első
osztályosok) meghívása
- Ünnepélyek, közös rendezvények
- Nyílt Napok
- Bemutató foglalkozások, amikor óvodánk vendégül látja a leendő elsős tanítókat.
TÁMOP 3.1.4 Innováció
Saját fejlesztések:
Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése
Az óvoda-iskola átmenetet megkönnyítő, modellértékű működtetési gyakorlatot dolgoztunk ki
mindkét feladatellátást biztosító intézményként. Kidolgoztuk „Környezettudatos nevelés
óvodától iskoláig” című működtetési programunkat Az önálló intézményi innováció
megvalósítását támogató szakmai együttműködés keretében a gyermekek környezettudatos
magatartásának kialakítására irányuló oktatási programok megvalósítását tűztük ki célul.
(Körös-Maros Nemzeti Parkban tett kirándulások, Zöld Óvodai arculat kialakítása és
megtartása)
Jó gyakorlat átvétele: Óvodai programcsomag alkalmazásának átvétele
A Jó gyakorlat átvétele során az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítését
kívánjuk szorgalmazni, melynek keretében a kompetencia alapú óvodai programcsomag
alkalmazási gyakorlatát kívánjuk átvenni. Az intézmény fejlesztési és innovációs feladatát
támogatja azáltal, hogy megvalósul az óvoda-iskola átmenet tartalmilag újszerű kidolgozása,
az inkluzív pedagógiának a kiterjesztése, a játéknak, mint a fejlesztés céljának és
eredményének a megjelenítése, a játék – érzelem – erkölcs metodikai kapcsolatának
érvényesítése.
A kompetencia alapú óvodai programcsomag átvételét és alkalmazását segítő „Jó gyakorlatot”
átadó intézményünk:
Fodor András Általános Iskola és Óvoda, Lengyeltóti
7.4.

Az óvoda egyéb kapcsolatai

Város óvodái
- Szakmai együttműködés
- Közös gyermekrendezvények
- Továbbképzések
- Városi szintű szakmai munkaközösség
Közművelődési intézmények
Lehetőség szerint látogatjuk a városban működő intézmények programjait az életkori
sajátosságoknak megfelelően.
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Ovi – mozi
Kiállítások
Színházi előadások

Pedagógiai szakszolgálatok
Térségi Humánsegítő Szolgálat: Segítséget kapunk a gyermekvédelmi esetek megoldásában,
iskolaérettségi, fejlesztési területekben együttműködünk.
Egészségügyi szervek
Gyermekorvos, védőnő, szakorvos (évente két alkalommal védőnői vizsgálat, évente orvosi
vizsgálat minden csoportban illetve iskolaorvosi vizsgálat)
Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola
Hagyományos karácsonyi ünnepi koncert az óvodások számára, ismerkedés a hangszerekkel.

52

III. ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM
1.
AZ
ISKOLÁBAN
FOLYÓ
NEVELŐ-OKTATÓ
MUNKA
PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,
ELJÁRÁSAI
1.1. Oktató-nevelő munkánk alapelvei:
Olyan iskolai légkör teremtése, amelyben:
- tanulóink személyiségét tiszteletben tartjuk
- tanulóinkat a másság elfogadására neveljük, s velük szemben mi sem teszünk
hátrányos megkülönböztetést
- építő jellegű emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk a tanulóközösségben,
tanári közösségben és a szülőkkel
- a gyermek nyitottá válik
- az oktatás gyermekbarát módon történik
Oktató-nevelő munkánk során fontosnak tartjuk:
- az alapkészségek kialakítását, folyamatos mélyítését
- olyan korszerű ismeretek nyújtását, amely a mindennapi életben való
boldogulásukat szolgálja
- az ismeretszerzés folyamatának megismertetését, a tanulókat képessé tenni az
önálló ismeretszerzésre,
- megismertetni és megszerettetni tanulóinkkal szűkebb és tágabb környezetünket,
hazánkat
- olyan életszemlélet és életvitel kialakítását, amelyben fontos a testi és lelki
egészség megőrzése
- hogy iskolánk dinamikus és rugalmas megoldást kínáljon egy korszerű és nyitott, a
21. században felnövő gyerekek fejlesztési igényeire figyelő „új iskola”
megvalósítására
Értékek: amelyek elfogadása és követése a céljaink elérését szolgálják.
Legfontosabb érték a testi és lelki egészség birtokában tevékenykedő gyermek, akit
a következő tulajdonságok jellemeznek:
- humánum
- tolerancia
- nyitottság
- méltóság
- önismeret
- segítőkészség
- önállóság
- felelősségtudat
- igényesség
- szolidaritás
- megfelelő kommunikációs készség - együttműködés
A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekthez kapcsolódó alapelvek:
- kompetencia alapú oktatás kiterjesztése:
 1-4. évfolyamon szociális-, életviteli és környezeti kompetencia
 5-8. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás;
matematika-logika
kompetencia
- SNI tanulók integrált oktatása
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esélyegyenlőség érvényesítése
szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása

1.2. Oktató-nevelő munkánk cél- és feladatrendszere:
1.2.1. Cél:
Kiemelt célnak tekintjük, hogy tanulóink megismerjék és fogadják el az általános emberi
értékeket és nemzeti érzelmeket, melyet feléjük az iskola is közvetít,
ezért céljaink:
 megismertetni a tanulókat a XXI. század modern tanítási tartalmával, annak építő
felhasználásával
 megismertetni tanulóinkat szülőföldjükkel, szűkebb és tágabb lakókörnyezetükkel,
annak történelmével, természeti szépségével
 képességüknek és érdeklődésüknek megfelelően olyan információkhoz (hasznos
ismeretekhez) juttatni őket, amelyek segítik továbbtanulásukat és boldogulásukat
 személyiségüket úgy fejleszteni, hogy kialakuljon helyes önismeretük, legyenek
nyitottak más emberek elfogadására
 megismertetni és elfogadtatni velük a testi és lelki egészség megtartásának fontosságát
 olyan tudással és kompetenciákkal ellátni diákjainkat, melyek birtokában képessé
válnak a társadalom és a piacgazdaság jelen és jövőbeli igényeinek megfelelni,
azokhoz folyamatosan alkalmazkodni
 környezettudatos magatartás kialakítása
A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekthez kapcsolódó célok:
 a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése
 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti – egyénre
szabott fejlesztése
 a kompetencia alapú oktatás segítse a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását.
 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése
 digitális írástudás elterjesztése
 önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele.
1.2.2 Feladat:
Céljainkból eredő feladatok:
 az alapkészségek képesség szerinti elsajátításának biztosítása
 az indulási hátrányok csökkentése, a tehetségesek további fejlesztése
 a tanulók személyiségének fejlesztése:
o a gondolkodási és problémamegoldó képességük fejlesztése
o a kommunikációs kultúra kialakítása, fejlesztése
o a tanulási vágy felkeltése, fejlesztése
o az önálló és folyamatos ismeretszerzés képességének kialakítása.
 emelt óraszámú nyelv és informatika oktatás biztosítása
 megismertetni és megszerettetni tanulóinkkal szűkebb és tágabb hazájuk történelmét
természeti szépségét. Megfelelő tisztelet igényének kialakítása a felnőttek, társak iránt
 feladatunk, hogy tanulóink megismerjék és mindennapjaikban alkalmazzák azokat
az ismereteket, amelyek a test és lélek egészségének megóvását szolgálják
 feladatunk felkészíteni tanulóinkat a sikeres iskola- és pályaválasztásra.
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az iskolába járó tanulókat a környezet szépségének felismerésére, s megóvására
nevelni
a tanulási folyamatot megkönnyítő alapképességek és készségek.

A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekthez kapcsolódó feladatok:
 kompetencia alapú oktatás kiterjesztése
 élet közeli tanulási környezet kialakítása
 a
tanulási
stratégiák
alkalmazásában
a
sokszínűségre
tevékenységrendszerének biztosítása
 a játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása.

törekvés

1.3. A tanulást tanítást elősegítő módszerek:
 Közvetlen (direkt) módszerek: amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolata révén hat a tanulóra.
 Közvetett (indirekt) módszerek: amelyekben a nevelői hatás áttételesen, a tanulói
közösségeken keresztül érvényesül.

Közvetlen
módszerek
Szokások
kialakítását
célzó, beidegző
módszerek

Magatartási
modellek
bemutatása,
közvetítése













Tudatosítás






Közvetett módszerek

Követelés
Gyakoroltatás
Segítségadás
Ellenőrzés
Ösztönzés
Kooperativitás
Projektoktatás
Elbeszélés
Tények,
jelenségek
bemutatása
Műalkotások
bemutatása
Nevelő személyes
példamutatása
Drámapedagógia
Magyarázat,
beszélgetés
Tanulók önálló,
elemző munkája
Egyéni
differenciálás

 A
tanulói
közösségek
tevékenységének megszervezése
 Közös célok kitűzése, elfogadtatása
 Hagyományok kialakítása
 Követelés
 Ellenőrzés
 Ösztönzés
 Nevelő részvétele a tanulói közösség
tevékenységében
 Követendő egyéni és csoportos
minták kiemelése a közösség életéből

 Felvilágosítás
a
magatartási normákról
 Vita
 Beszélgető-kör

betartandó

Az eljárásokat, módszereket a szakmai autonómia részeként a nevelők választhatják meg,
alkalmazkodva az adott közösség, egyén igényeihez, képességeihez, lehetőségeihez, az iskolai
hagyományokhoz.
Támogatjuk a kísérletezéshez, új elképzelésekhez való csatlakozást, mely segíti az intézmény
és a nevelők innovációs tevékenységét.
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1.4. Eszközök, eljárások:
- Az iskolába beiratkozott tanulók alapkészségeinek kialakítását szakmailag jól felkészült
tanítók végzik. Változatos módszereket alkalmazva keresik az eredményességhez vezető
utat. Ezt szolgálják a pedagógus továbbképzések.
A számolás és olvasás alapkészségének kialakítására a szabadon felhasználható
órakeretből plusz órát biztosítunk.
- Iskolánk felvállalta a tanulási hátránnyal indulók és sajátos nevelési igényű tanulók
fejlesztését, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzálását. A
törvény által biztosított óraszámban fejlesztő pedagógusok foglalkoznak
a tanulókkal. A tehetséggondozást tanórán, szakkörön és egyéni foglalkozásokon is
biztosítjuk.
- A XXI. századi európai elvárásnak megfelelően már 1. osztálytól csoportbontásban
tanulhatják a tanulók az angol nyelvet, 5. évfolyamtól az informatikát.
- A testi és lelki egészség megóvásának fontosságát segítő iskolai programok:
* mindennapos testnevelés megvalósítása
* tömegsport és versenysport biztosítása
* gyógytestnevelés biztosítása
* úszásoktatás felvállalása
* tehetséges sportolók fejlesztése, ( torna, atlétika, kézilabda )
* bekapcsolódás a Diáksport Egyesület által szervezett foglalkozásokba
* iskolai étkeztetés biztosítása
* drogprevenciós program működtetése
* egyéni döntés alapján kirándulások szervezése, erdei iskolai programba történő
bekapcsolódás
* a „Gyermekekért” Alapítvány által szervezett pusztafalui nyári táborozás
lehetősége
-

A helyes önismeret és a helyes önálló ismeretszerzés folyamatának kialakítását a
személyiségfejlesztő program tartalmazza.
A 8. osztályos tanulók pályaválasztási tanácsadását az iskolalátogatások,
üzemlátogatások, a személyre szabott pályaterv készítése segítik.

- Az igényes környezet kialakítását szolgálják:
* ügyeleti rendszerünk,
(védnökségi területvállalás)
* jól működő felelősi rendszer kialakítása,
(házirend)
- A környezet szeretetét, megóvását segítik a kirándulások, túrák, akadályversenyek,
országjárás, múzeumlátogatás, pályázatok készítése, melyek a megismerésre, a
meglévő értékek megóvására nevelnek.
Ezért is került címerünkre a Hármas-Körös.
- Tanórákon olyan változatos tanulásszervezést alkalmazunk, amelyek a
leghatékonyabbak az adott osztály számára.
- A szociális, életviteli és környezeti kompetenciát fejlesztő programcsomag moduljait
beépítjük az oktatás, nevelés folyamatába.
A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekthez kapcsolódó, a nevelő-oktató munka céljainak
megvalósulását szolgáló módszerek, szervezési módok, tanulás-szervezési eljárások:
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tantárgytömbösítés
tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés
projektoktatás, témahét
műveltségterület tantárgyi bontás nélkül, moduláris oktatás, stb.
az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz alkalmazása.

1.5. Sikerkritériumok:
- ha könnyebben, hatékonyabban testre szabottabban tudnak a diákok minden területen
ismereteket elsajátítani
- ha a tanulók kulturális, képességbeli és tanulási szükségleteikben megmutatkozó
különbözőségeik csökkennek
- ha megelőzzük a lemorzsolódást
- ha a szociális, életviteli és környezeti kompetencia alkalmazásának eredményeként
tanulóink toleránsabbá válnak egymás iránt

2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK
Személyiség: belső feltételeknek, öröklött adottságoknak az egyénen belül - külső hatásrakialakult egyszeri, megismételhetetlen integrációja.
2.1. Cél:
- a test és lélek harmonikus fejlesztése
- műveltségi alapok feltételrendszerének megteremtése, az alapok továbbépítése.
- olyan kompetenciákkal felruházni diákjainkat, melyek birtokában képessé válnak a
társadalom igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni
- minden eltérő szociális helyzetű tanulónk együttnevelését-oktatását megvalósítani.
2.2. Feladat:
- a test és lélek életkornak és egyéni adottságnak megfelelő harmonikus fejlesztése
- kialakítani az egyén szociális döntését befolyásoló értékrendet, illetve nevelni ennek
elfogadására
- megteremteni a műveltségi alapokat az értelmi képesség fejlesztésére
- olyan közösségek szervezése, amelyekben a tanulók életkori sajátosságaiknak
megfelelően fejleszthetik, gyakorolhatják közösségi szerepüket; személyiségüket
sokoldalúan fejleszthetik
- a helyes értékítélet, a másság elfogadása ; a szolidaritás, a kisebbség iránti tolerancia
nevelése
- olyan környezet kialakítása ahol a pozitív szociális magatartás a példamutató.
A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekthez kapcsolódó feladatok:
- a személyiség komplex fejlesztése: az értelem kiművelése mellett a gyermek
önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése
- hogy a tanulók személyiségét - megkülönböztetett figyelemmel az SNI tanulókét is széleskörűen fejleszteni
- az egyéni tanulási útvonal, a differenciált fejlesztés biztosítása.
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Fő feladat:
 a tanulás iránti motiváció fejlesztése,
 a tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés
megvalósítása, az oktatás és nevelés egységes feladatellátása,
 a tanítási-tanulási folyamatban, alkotó jellegű feladatok biztosítása.
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2.3. Megvalósulást szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák:
Fejlesztési
terület

A test
és
lélek
fejlesztése

Megvalósulás formája, színtere, módszere
Pedagógiai tevékenység
Bevezető szakasz
Kezdő szakasz
Alapozó szakasz
Fejlesztő szakasz
Egészséges és kulturált életmódra
nevelés:
környetettudatos
magatartás
kialakítása
- személyes példamutatás
- balesetek megelőzőse
- megismertetni a tanulókat a meg- - betegségek megelőzése, rendszeres orvosi vizsgálat
felelő
- napirend tervezés, iskolai étkeztetés
 gyógytestnevelés →
- mindennapos testnevelés
- tömegsport, versenysport→
- biológiai szükséglettel
- mozgás szükséglettel
- drogprevenciós program→
- káros szenvedélyek hatásaival
- érvelés, cáfolás
- önvédelemre nevelés
- szuverenitás megtartására neve- DÖK-ben végzett munka
- önálló véleménylés
- osztályközösségben végzett munka
alkotás
- iskolai és osztályrendezvények
- reális önismeret, énkép kialakítása

- állandó, megbízható értékelési rendszer iskolai szintű alkalmazása, eredmények folyamatos
értékelése

- önbizalom, önbecsülés képességének fejlesztése
- fejlesztő foglalkozások, szakkörök→
foglalkozások
- reális teljesítményértékelésre ne- differenciált tanórai foglalkozások →
velés
- fejlesztő foglalkozások, szakkörök
- személyes képességek fejlesztése
→
- az új befogadására való nyitottság
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- szakköri

 IPR programjai
- a kompetencia alapú szemlélet
kiterjesztése

Fejlesztési
terület

Megvalósulás formája, színtere, módszere
Pedagógiai tevékenység
Bevezető szakasz
Kezdő szakasz
Alapozó szakasz
Kötelező és nem kötelező tanítási órán, órákon fontos:

Fejlesztő szakasz

Társas kompetenciák fejlesztése
az egyén döntését befolyásoló
szociális értékrend kialakítása
Szocializációs

- a tolerancia, a szolidaritás
fejlesztése

folyamatok - kötődés képességének fejlesztése
fejlesztése

- közösségi, társadalmi létre való
képesség fejlesztése
- érdekérvényesítő képesség
fejlesztése
- az együttműködés képességének
fejlesztése

- a megfelelő szokások kialakítása (Házirend)
- a tanító pozitív példája
- vitakészség fejlesztése →
- beszélgetés
elfogadás,
- beilleszkedés segítése
- megértés fejlesztése →
- óvoda iskola átmenetet segítő programok, tanórán kívüli tevékenységek(C)
csellengők felkarolása
- szociometria
- osztályrendezvények,
kirándulások,
- névadó ünnepség
- iskolai rendezvények
- családi kapcsolatok ápolása, tisztelet a másik ember iránt
- értelmi és érzelmi
 IPR programjai
→
életük fejlesztése
- hetesek
- negatív érzelmek
- ügyeletesek
elleni harc ( irigy- DÖK felelősök
ség, sértődés, intrika ) - feladatvégzésének számonkérése, értékelése
- erkölcsi fogalmak és szabályok megismertetése
- morális gondolkodás
- beszélgetőkörök, kooperatív tanulásszervezés
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Fejlesztési
terület

Műveltségbeli
alapok

Megvalósulás formája, színtere, módszere
Pedagógiai tevékenység
Bevezető szakasz
Kezdő szakasz
Alapozó szakasz
Fejlesztő szakasz
Kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon alkalmazott módszerek, eljárások:
Értelmi fejlesztés:
( tanulási motívumok megismertetése )
- megismerési vágy felkeltése, - megfelelő motiválás a tanítási órákon
→
fenntartása
- megfelelő taneszköz választás
→
- életkornak megfelelő tanítási módszerek alkalmazása
- pozitív tanulási élményhez juttatás
→

feltétel- felfedezési vágy felkeltése
rendsze-

→
→
→
→

- élményt nyújtó tanítási folyamat, felfedeztető tanulás szervezése
- problémamegoldó tevékenység tanítási órákon
- rendszeres könyvtárlátogatás, az önművelés
fejlesztése

rének
megte-

- játékszeretet fejlesztése

remtése,
tovább-

- alkotás, tevékenykedtetés biztosítása

építése
- szélsőséges teljesítményorientáltság kiküszöbölése

- tanulás értelmének bemutatása
- a cselekvéses tanulás
képességének fejlesztése

- fejlesztő játékok tanulása, játékosság megtartása
- dramatizálás
- folyamatos modellezés
- modellezés, kísérletezés
- iskolai rendezvények szervezése:
- folyamatos tevékenykedtetés
„Ki mit tud?, farsang, vetélkedők
 IPR programjai
→
- a szorongás és az
- kitörési pont keresése
agresszió feloldása
( ki - miben jó megtalálása )
- önismeret, önkritika, önértékelés fejlesztése
- konfliktusok pozitív irányú feloldása
osztályfőnöki órák, továbbtanulási lehetőségek
megismerése,
- pályaterv készítés →
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Fejlesztési
terület

Életkornak
megfelelő
tanulási

Megvalósulás formája, színtere, módszere
Pedagógiai tevékenység
Bevezető szakasz
Kezdő szakasz
Alapozó szakasz
Fejlesztő szakasz
Kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon alkalmazott módszerek, eljárások:
Értelmi képesség fejlesztése:
- megismerési folyamat célirányos - megfigyelés
szervezése
- modellezés
- modellezés
- életkornak megfelelő jelrendszer alkalmazása
- kognitív kommunikáció fejleszté- - értő olvasás tanítása, lényegkiemelés,
se
- szövegértés folyamatos fejlesztése, vázlatkészítés
- szövegtanulás

- bizonyítás
- értékelés

- ábrák, modellek
értelmezése

- vázlat készítése

stratégiák
- gondolkodási képesség fejlesztése
meg- tanulási képesség fejlesztése
ismertetése

- megtapasztalás az ismeretszerzésben
- mérések
- csoportosítás, összehasonlítás, rendszeres
szabályok felismerése

- elemzés
- osztályozás
- általánosítás
- felfedező tanulás szervezése

- életkornak megfelelő szemléltetés a tanítási folyamatnak megfelelően
- kiválasztott taneszköz használat (szótár) térkép, atlasz
- képességfejlesztő játékok
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2.4. Sikerkritérium:
Személyiségfejlesztő tevékenységünket akkor tekintjük eredményesnek, ha tanulóink a 8.
évfolyam végére képesek lesznek:
- elsajátítani az alapvető tanulási módszereket, technikákat
- a középiskola felvételi követelményeinek megfelelni
- a tanulók kulturális és szociális kompetenciáiban megmutatkozó különbözőségek
leküzdésére
- ismerni és belső igényből fakadóan követni az alapvető erkölcsi, etikai normákat
- környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód alapnormáinak ismeretére és
betartására.

3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Az iskola célja a személyiségfejlesztés, amely az érzelem kiművelése mellett, a gyermek
önmaga és a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését jelenti.
3.1. Cél:
- a közösségi élet olyan szervezeti formáinak kialakítása, amelyek az egyén fejlődését is
segítik
- a fejlődő személyiség alakítása - önalakítása a közösségi élet keretei között
- olyan változatos sokszínű
tevékenységi
formák
biztosítása, melyekben
alakulhatnak, fejlődhetnek a személyiség értékes tulajdonságai ( aktivitás, önállóság,
kitartás, szervezőkészség, kreativitás, érdeklődés )
- olyan osztályközösség szervezése, ahová minden tanuló be tud illeszkedni.
- lokálpatriotizmus kialakítása
3.2. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
- az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása ezek életének
tudatos, tervszerű nevelői irányítása
- tanulóközösségek fejlesztése, tanulók életkori fejlettségének figyelembevételével
- az önkormányzás képességének kialakítása
-olyan helyzetek kialakítása: ahol a tanulók gyakorolhatják közösségi szerepüket,
személyiségüket sokoldalúan fejleszthetik; kialakíthatják helyes értékítéletüket; ahol
elfogadják a másságot; ahol szolidárisak és toleránsak a kisebbség iránt
- a tanulói közösségek tevékenységének megszervezése
- a közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása
A jól szervezett és irányított közösség formálja tagjainak egész személyiségét, értelmi,
érzelmi, akarati tényezőit egyaránt.
A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekthez kapcsolódó feladatok:
 a tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére.
 az SNI tanulók beilleszkedésének segítése, és a másság elfogadása a tanulói
közösségben.
 szociális kompetencia fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, együttműködés,
tolerancia, alkalmazkodó képesség.
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3.3. A feladatok megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák:
-A tanulók közösségfejlesztésének színtere a hosszabb tanítási - tanulási folyamatba
illeszkedő tanítási óra.
Osztályfőnöki és etika óráink a jellemformálás kiváló alkalmai. A szaktárgyi órák szintén
jó színterei a közösség és az egyén fejlesztésének.
-A pedagógusok a továbbképzéseken elsajátított új ismereteik birtokában segítik a közösségek
kialakítását.
TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében meghatározott témahetek, projektek megvalósítása.
- Iskolánkban a nevelési és oktatási célok megvalósítását tanórán kívüli tevékenységek is
segítik.
A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt élmények
a közösségfejlesztés meghatározó területei.
Hagyományőrző tevékenységünk:
Iskolánk hagyományinak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése, intézményünk jó hírnevének megőrzése a közösség minden tagjának kötelessége. Nemzeti ünnepek,
megemlékezések a nemzeti identitástudatot fejlesztik, hazaszeretetet mélyítik. Helyi
hagyományaink, a közösségi élet formálását, közös cselekvés örömét szolgálják,
egymás tiszteletére nevelnek.
Fontos feladatunk iskolánk névadójának, Kis Bálint emlékének ápolása.
Ezt szolgálja : - Bálint-Valentin napi kavalkád
- Kis Bálint Napok rendezvénysorozata
- Kis Bálint próba
- alapítványi rendezvények, programok
- szimbólumaink ismerete ( iskolazászló; jelvény; könyvjelző; ünnepi
öltözetünk: fekete alj, fehér felső, nyakkendő; emléktábla; iskolarádió ).
- iskolánk pedagógusairól elnevezett emléktermek, emlékünnepség
emlékverseny
- Kis Bálint Díj pedagógusnak, diáknak
Iskolai ünnepségeink, megemlékezéseink:
- évnyitó-, évzáró ünnepség, 8. osztályosok ballagása
- megemlékezés nemzeti ünnepeinkről
- Kis Bálint Napok
- karácsonyi iskolai szintű ünnepség
(ünnepi készülődés, együttünneplés)
- aradi vértanúk emléknapja.
Városi ünnepi megemlékezésen veszünk részt, ill. ünnepi műsort adunk:
- 1956. október 23-a,
- 1848. március 15-ei évforduló.
Osztályközösségek szintjén tartott rendezvények:
- szüret
- mikulás
- farsang
- húsvét

64

Iskolai életünk hagyományai:
Iskolai sport- és tanulmányi versenyek, pályázatok, emlékverseny, iskolarádió,
iskolaújság, ügyeleti rendünk, védnökségi terület, Suli-Kóstoló, Ovi-Mikulás, IciriPiciri versenyek, Fecskeavató, Hangya-avató
Közösségi akciók, rendezvények:
Papírgyűjtés, akadályverseny, egy DÖK nap, testvériskolai kapcsolat,
1. osztályosok köszöntése tanévnyitón, nyugdíjba vonulók köszöntése, év végi
kiállítás, alapítványi bál, családi est, legjobban dolgozók tanév végi jutalmazása
(pedagógus, tanuló), suli-bulik, kirándulás (pedagógus, tanulóközösség).
Tárgyi hagyományok, dokumentumok:
- vendégkönyv, sulinapló, oklevelek, kupák, érmek
- iskolapóló, iskolaújság, iskolanyakkendő
- iskolanévadó életútjának állandó kiállítása
- „Gyermekekért” Alapítványunk.
Diákönkormányzat:
A tanulói közösség hivatalos szervezete, a tanulók érdekeinek képviseletére, tanulók tanórán
kívüli- és szabadidős tevékenységének segítésére működik iskolánkban.
Tevékenységét az igazgató által megbízott nevelők segítik.
A DÖK a közösségi élet szervezője, részt vesz a feladatok végrehajtásában, ellenőrzésében.
Legfőbb eszköz és módszer a tanulóközösségének fejlesztésében.
Hagyományaink közösség-összetartó erővel bírnak:
Bálint-Valentin napi kavalkád, játékdélutánok, ügyes kezek délutánja,
DÖK-nap, Suli-bulik, Honlap, Sulirádió, Suliújság, pályázatok, versenyek,
Leg-díj, tanár-diák beszélgetés, Vidor délután, Meg a sztár,
Diákközgyűlésünk – évente egy alkalommal - a munkatervben rögzített időpontban kerül
megrendezésre.
A közösségfejlesztés színterei még: IPR program foglalkozásai, napközis foglalkozás,
szakkör, énekkar, sportköri foglalkozás, könyvtári foglalkozás, tehetséggondozó foglalkozás,
fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, versenyek, vetélkedők, bemutatók, könyvtár
látogatása, iskolarádió működtetése, iskolaújság szerkesztése, iskolai létesítmények, eszközök
közös használata (közös videózás, menza buli), nyári iskolai tábor.
Az osztálykirándulások, az erdei iskolai programban való részvétel, valamint a kiállítások,
múzeumok és művészeti előadások látogatása önkéntes, az iskolai tananyagtartalmak
elsajátításának nem képezik részét, színtereit.
3.4. Sikerkritérium:
A közösséget formáló tevékenységünk akkor sikeres, ha a tanulók többsége
- jól érzi magát az iskolai és osztályközösségben
- ha az őt érintő kérdésekben véleményét kinyilvánítja, ha bátran kezdeményez
- iskolai és osztályrendezvényeken aktívan vesz részt
- ötletével gazdagítja az iskolai rendezvényeinket, ápolja hagyományainkat
- példamutató magatartásával, megfelelő beszédkultúrával formálja közösségüket.
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4. BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL
ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
Beilleszkedési-, tanulási-, magatartási- nehézség, az általános társadalmi normáktól eltérő
viselkedés.
4.1. Cél:
Lehetőség szerint alkalmassá tenni ezeket a tanulókat az „együttélésre”, együttműködésre. A
perifériára szorulásuk, antiszociális helyzetbe való lecsúszásuk megelőzése.
4.2. Feladat:
- A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felismerése,
a kiváltó okok kiderítése
- Az érzelmi kapcsolatok kialakulásának és fejlesztésének, a kapcsolattartási készségek
elmélyítésének segítése.
- A tanulóinkban az önismeret, az önértékelés, és a pozitív énkép megjelenési
igényének kialakítása.
- Olyan környezet kialakítása, amely alkalmas az el- és befogadásra, együttműködésre.
- A beilleszkedést segítő szükséges feltételeket biztosítsa célirányos szakemberképzéssel: fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus, iskolapszichológus.
4.3. Módszerek:
- következetes korrekciós nevelés
- együttműködés a tanuló szűkebb és tágabb környezetében élő személyekkel,
szervezetekkel szülő, fejlesztő pedagógus, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti
szolgálat, gyámhivatal, szociális munkások, ifjúságvédelmi felelős
- szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés
- közös játék, közös munkavégzés fejlesztő hatásának kihasználása
- konfliktushelyzetekben az osztályközösség pozitív erejének alkalmazása
- esélyegyenlőség biztosítása
4.4. Sokszínű tevékenység biztosítása:
- differenciált tanulásszervezés
- kooperatív technikák alkalmazása
- projekt-módszer
- tevékenységközpontú pedagógiák
- individuális tanulás előtérbe helyezése
- az alapozó időszak elnyújtása
- fejlesztő értékelés alkalmazása
- a tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása
- IKT eszközök használata
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4.5. A megvalósulás színterei:
- iskola, osztályközösség, tanórák, osztályfőnöki órák
- napközi, tanulószoba
- pedagógiai célú rehabilitációs egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások egyéni
fejlesztési
- terv szerint
- felzárkóztató jellegű foglalkozások egyéni terv szerint
- szakkörök, különösen a készségtantárgyak köréből
- szabadidős foglalkozások
- reggeli beszélgető-körök
- családlátogatás, fogadóórák, szülői értekezletek.
4.6.
-

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
felzárkózását segítő lehetőségek:
csoportmunka,
a vezető/kezelendő fő tünetekre célzott fejlesztő - oktató - gondozó programok
megtervezése, a programok végigvezetése és értékelése,
hiánypótló, felzárkóztató tevékenység (pl.: iskolai teljesítménybeli probléma),
preferáló, megerősítő tevékenység (pl.: önértékelési problémáknál),
iskolapszichológusi segítség igénybevétele
viselkedésbefolyásoló tevékenység (pl.: alkalmazkodási-, beilleszkedési gondoknál
félénkség vagy agresszivitás),
tanácskozó jellegű tevékenység (szűkebb- tágabb környezetre irányuló),
elfogadás, elfogadtatás, türelem, tolerancia,
megértő, elfogadó attitűd, pozitív megerősítés,
érzelmi biztonság, az állandóság biztosításának, a biztonságérzet kifejlődésének
segítése,
azoknak a témaköröknek a beépítése, amelyekkel segíthetjük szocializációjukat
differenciált, érdeklődési körhöz kapcsolódó tanulásirányítás,
személyre szóló, konkrét, előremutató szöveges értékelés,
amennyiben indokolt a tanuló felmentést kaphat egyes tantárgyak, tantárgyrészek
minősítése alól.

Különös figyelmet fordítunk:
- tanulási teljesítményére
- családi, iskolai sérelmekre, bántalmazásokra
- hiányzások, mulasztások mennyiségére, okaira
- arra, hogy a káros szenvedélyek kipróbálásra kerültek-e? (alkohol, dohányzás,
drogfogyasztás)
- szabadidő hasznos eltöltésére
- a számukra biztosított foglalkozásokon való rendszeres megjelenésre.
4.7. Sikerkritérium:
- minden beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermek
rendszeresen járjon iskolába
- a tanulók megtalálják helyüket szűkebb és tágabb környezetükben
- szüleik elfogadják azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek gyermekeik tanulását
sikeresebbé tehetik,
- a tanulók rendszeresen részt vesznek felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokon,
- a legkisebb eredménynek is örülnek s igényük a további fejlődés,
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- tanulmányi eredményeikben – önmagukhoz képest – érzékelhető fejlődésük
- az iskolában szerzett tudásukat továbbhaladásukkor alkalmazni tudják.

5. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ
TEVÉKENYSÉG
Tehetség azon tanulói képességek összessége, amelyek a tanulót az átlagos szinttől magasabb
teljesítmény elérésére teszik képessé.
5.1. Cél:
Iskolánk valamennyi pedagógusának célja, hogy az általunk nevelt minden tanulót megfelelő pedagógiai irányítással újabb ismeretekhez juttassuk, személyiségüket,
képességeiket folyamatosan fejlesszük.
5.2. Feladatok:
A tehetség azonosítása / feltárása, azért jelent külön feladatot, mert a jó tanuló gyermek nem
mindig azonos a tehetségessel. A könnyen felismerhető iskolai tehetség (az a tanuló, aki a jó
eredmény mellett kitűnik magas színvonalú ismeretelsajátítási készség) mellett nehezebben
ismerhető fel a produktív (alkotó) tehetség, gyermekkorban ennek csak az előjelei vannak
meg.
A tehetség felismerését követően pedagógiai munkánkat úgy szervezzük, hogy megvalósuljon
a tehetség iskolai fejlesztése, melynek színterei a következők:
A tanulók iskolai tehetségének felismerése:
- tudatos, tervezett tanulói munka elemzése
- az első osztályosok „mérése”
- folyamatos kapcsolat tartása az óvodákkal
- sportversenyek szervezése, eredmények értékelése
- tantárgyi házi versenyek
- Kazinczy Szépkiejtési Verseny
- Darvas Tibor versmondó verseny
- kooperatív munkaformák alkalmazása
Az alkotó tehetség felismerésére:
- „Ügyes kezek” program szervezése
- Darvas Tibor rajz-, mese-, prózaíró pályázat
- napköziben változatos szabadidős programok szervezése.
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulásszervezési eljárások
alkalmazása:
- differenciált tanulásszervezés
- kooperatív technikák
- projektmódszer
- tevékenységközpontú pedagógiák.
Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése.
A tehetségfejlesztés iskolán kívül: az iskolai foglalkozásokon túl a tehetség kibontakoztatását,
fejlesztését szolgálja:
- osztálykirándulások, erdei iskolák szervezése
- szakköri kirándulások
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- valamint a más- ill. társintézmények versenyeibe, programjaiba való bekapcsolódás
a kitekintés, a megmérettetés.
5.3. Sikerkritérium:
Tehetséggondozó munkánk hatékonyságát jelzi, ha:
- nő a tehetséggondozó szakkörök tanulóinak létszáma
- a pályázatokra, versenyekre egyre több tanuló jelentkezik, és sikeresen szerepel
- tanulóink újabb területeken bizonyítják tehetségüket.

6. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS
FELADATOK
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munka jelenti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
családok folyamatos figyelemmel kísérését, gondozásukat; valamint azoknak az eseti
problémáknak a kezelését, ami miatt a tanuló kapcsolataiban és teljesítményében jelentős
negatív változás következik be.
Veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy
akadályozza. (Gyvtv. 5.§)
Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyző védelembe vett, ill. akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát megállapított. (Ktv.121.§. 14.)
Halmozottan hátrányos helyzetű: az a gyermek, akinek törvényes felügyeletét ellátó
szülője, legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezte be sikeresen, és a család rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül; továbbá az a gyermek, akit tartós nevelésbe
vettek.
6.1. Cél:
Korunk veszélyforrásaival szemben tanulóink személyiségének, életszemléletének olyan
irányú fejlesztése, mely képessé teszi őket a helyes ítélethozatalra, a negatív jelenségek
elutasítására.
A gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése, ill. segítségnyújtás annak megszüntetésében betartva a titoktartási kötelezettség
előírásait.
6.2. Feladat:
- ön- és társismeret fejlesztése, reális énkép kialakítása
- társas kapcsolatok pozitív irányba történő változtatása
- devianciák csökkentése
- évente a veszélyeztetett-, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
- felmérése, nyilvántartásba vétele
- veszélyeztető okok feltárása (Felderítő-lap)
- törekvés a veszélyeztető körülmények felszámolására, legalábbis ezek csökkentésére
- pedagógusaink el- és befogadó szemléletének formálása, hogy alkalmasak legyenek a
problémák kezelésére (SNI-s tanulók integrációja, IPR-s tanulók felkészítése)
- egészségnevelési, mentálhigiénés és drogprevenciós programok indítása
- minden olyan veszélyeztető ok csökkentése, amely a tanulók fejlődését zavarja
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- HH, HHH és SNI integráció segítése, elfogadás, érzékenyítés
Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn:
- Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Szakértői Bizottság
- Térségi Humánsegítő Szolgálattal
- védőnővel
- iskolaorvossal
- vöröskereszttel
- rendőrséggel
- polgármesteri hivatallal; annak gyámügyi és szociális osztályával
- a gyermekvédelemben részt vevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal,
alapítványokkal
- az iskolai DÖK-kel.
6.3. A megvalósítás módja, eljárásai, tevékenységei:
- közvetlen kapcsolattartás a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett
- gyermekekkel és szüleikkel – osztályfőnökökön és fejlesztő pedagóguson keresztül
szükséges családlátogatás, tanácsadás
- fogadóóra
- szülők figyelmének felhívása, ha megváltozott a gyermek: magatartása, tanulmányi
munkája, társaikhoz, felnőttekhez való viszonya
- fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése, indulási hátrány csökkentése
- tanórán kívüli foglalkozások szervezése
- differenciált oktatás és képességfejlesztés
- pályaválasztás segítése,” Útravaló Ösztöndíj-program”
- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése
- egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel
- szabadidős programokon való részvétel biztosítása,
- törekvés a tanulók szociális helyzetének javítására: segélyek, természetbeni juttatások
- az iskolai étkeztetés lehetőségének biztosítása
- napközis foglalkozásokon való részvétel lehetősége.
6.4. Kapcsolódó tevékenységek:
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat iskolánkban az ifjúságvédelmi
felelős koordinálja, szervezi.
Az ifjúságvédelem a HHH-s, a BTM-s és az SNI-s tanulók foglalkoztatását segítő programok
megvalósításában meghatározó szerepet vállal.
A gyermekek és szüleik minden tanév elején írásban értesülnek az ifjúságvédelmi felelős
fogadó idejéről, helyéről, valamint arról, hogy milyen problémával fordulhatnak felé.
Iskolánk tanulóifjúságának egészséges életmódra neveléséhez, drog prevenciós
tevékenységéhez drogstratégia, drog prevenciós program, valamint az egészségnevelési
program tartalmazza ez irányú feladatainkat.
6.5. Sikerkritérium:
A gyermek és ifjúságvédelem területén végzett munkánk akkor sikeres, ha:
- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős által nyilvántartott tanulók rendszeresen járnak
iskolába

70

- a tanulók megtalálják helyüket szűkebb és tágabb környezetükben
- nő az évfolyamismétlés nélkül továbbhaladók száma, ezáltal csökken a 8. évfolyamot el
nem végző tanulók száma
- szüleik elfogadják azokat a módszereket eljárásokat, amelyek gyermekeik tanulását
eredményesebbé tehetik
- az iskolai igazolatlan hiányzások száma csökken,
- a tanulók igénybe veszik a felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat, napközis
foglalkozásokat
- a tankötelezettséget teljesíti minden tanuló,
- a tanulók elhatárolódnak az őket fenyegető káros szenvedélyektől,
- tanulmányi eredményeikben – önmagukhoz képest – érzékelhető a fejlődésük
- az iskolában szerzett tudásukat továbbhaladáskor alkalmazni tudják.

8. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT
SEGÍTŐ PROGRAM
Intézményünk 2000 óta tudatosan vállalja a SNI tanulók integrált nevelését-oktatását, ennek
megfelelően módosítottuk alapdokumentumainkat.
Nagy hangsúlyt fordítunk a kulcskompetenciák fejlesztésére. Ezzel és az Integrációs
Pedagógiai Rendszer alkalmazásával igyekszünk kompenzálni az eltérő szociális háttérből, a
tanulási-, beilleszkedési- és magatartási nehézségből vagy zavarból, illetve mentális
problémákból adódó hiányosságokat, kiemelt figyelmet fordítva a halmozottan hátrányos
helyzetű, a roma származású és a sajátos nevelési igényű tanulóinkra.
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény tette lehetővé a SNI
tanulók integrált nevelését-oktatását.
A 2/2005. (III.1.) OM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a SNI tanulók iskolai
oktatásának irányelvét.
Ktv. 121.§. (1) 29.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló., aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
b) a megismerési funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
A sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálatát a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága végzi el.
A rehabilitációs tevékenységeket végző szakemberek:
- gyógypedagógusok
- logopédus,
- pszichopedagógus
- gyógytestnevelő,
- fejlesztési differenciáló és integráció szakos tanító, /fejlesztőpedagógus/
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- szomatopedagógus
A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanári/terapeuta kompetenciája:
- az egyéni fejlesztési tervek elkészítése
- a többségi pedagógusok munkájának segítése
- egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik a gyermekkel,
- koordinálja a rehabilitációs munkában résztvevő más szakemberek munkáját,
- kapcsolatot tart a szülőkkel,
- nyomon követi a gyermek fejlődését.
- segíti a diagnózis értelmezését,
- javaslatot tesz a környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális
módszerek alkalmazására,
- ráirányítja figyelmüket a beszerezhető szakirodalomra.
Helyiségek:
- tanterem
- fejlesztő szobák
- tornaterem, tornaszoba
Cél:
- a fejlesztés során valósuljon meg a minél teljesebb önállóság elérése és a társadalomba
való mind teljesebb beilleszkedés
- minden sajátos nevelési igényű tanuló zökkenőmentesen illeszkedjen be az osztályközösségbe, az iskolai életbe
- az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
kompetenciák kialakítása
- reális önismeret és énkép kialakítása
Feladat:
- a sajátos nevelési igényű tanulók iskolába lépésekor felmérni azokat a képességeket,
amelyek fontosak a tanévkezdéshez. /DIFER/
- az egyénhez igazodó, tanórai keret és tanulási módszerek alkalmazása.
- az eredményes tanulási módszerek elsajátíttatása, különböző stratégiák megismertetése,
- a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében,
- a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása,
- a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,
- a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása,
- a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás
- olyan környezet kialakítása, ahol mindenki jól érzi magát
- minden tanuló sikerhez juttatása - valamilyen területen
- alkalmazható ismeretközvetítés
- korszerű információhordozó alkalmazása
- a pozitív szociális magatartásminták közvetítése.
A SNI tanuló fejlesztésére vonatkozó célok, tartalmak, tevékenységek, követelmények
megjelennek:
- a pedagógiai programban
- a minőségirányítási programban tervezési és ellenőrzési szinten
- helyi tantervben a tantárgyak programjában
- a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban
- egyéni fejlesztési tervben.
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Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie:
- a szülő és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást,
- az információáramlás kölcsönös legyen,
- érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok
elfogadják gyermekük egyediségét, ők is részesei a nevelési-oktatási folyamatnak.
A pedagógusok feladata, hogy ismertessék a gyermektársakkal a fogyatékosság mibenlétét, a
segítségnyújtás lehetőségeit.
A megvalósítás keretei, eljárásai:
Iskolán belüli keretek:
Inkluzív /befogadó/ osztályok és napközis csoportok szervezése:
- differenciált tanulásirányítás megvalósítása és differenciált házi feladatok kijelölése
- rugalmas időbeosztás a felzárkóztatás igényéhez igazodva
- a tananyag „életszerű”tartalommal való megtöltése
- kompenzáló eszközök használata igény szerint
- egyénre szabott kooperatív tanulási módszerek és a kulcskompetenciák figyelembe
vétele és alkalmazása.

Pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs célú foglalkozások, a szakértői és rehabilitációs
bizottság javaslata alapján:
- a törvény által biztosított heti óraszámban
- egyéni fejlesztési terv alapján
- egyéni vagy kiscsoportos szervezeti formában végezzük.

Felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozások:
- korrepetálások
- szakkörök
- képesség-kibontakoztató foglalkoztatás, integrációs felkészítés (IPR).
Szabadidős tevékenységek:
- DÖK rendezvényei
- mozgásos tevékenységek.
Tanórán és tanórán kívüli tevékenységeik folytán alkalmazott módszerek, eljárások:
- szemléltetés, érzékeltetés, megfigyelés,
- egyéni segítségnyújtás,
- differenciált követelményrendszer,
- egyéni fejlődési tempó biztosítása,
- dicséret, jutalmazás,
- több idő adása,
- körülmények optimális biztosítása,
- egyéni képességet fejlesztő játékok,
- tolerancia.
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Iskolán kívüli keretek:
Együttműködés a szakemberekkel: az intézmény a sajátos
fogyatékosságnak, létszámnak megfelelő szakembereket biztosít.

nevelési

igénynek,

Iskolán kívüli együttműködési lehetőségeink:
- Térségi Humánsegítő Szolgálat Nevelési Tanácsadó
- Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság
- Pályaválasztási Tanácsadó
- Szakorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők szülők.
Egyéb keretek:
- pedagógus – továbbképzések kihasználása
- szakemberek felkérése - utazótanári szolgáltatás igénybevétele
- kapcsolattartás pedagógiai szakszolgálatokkal
A fejlesztés hatékonysága, értékelése:
- kontrollvizsgálatok a szakértői és rehabilitációs bizottságoknál
- dokumentumelemzés, a tanuló produktumainak célirányos áttekintése (felmérések,
napló, füzetek stb. )
- folyamatos megfigyelés, visszajelzés
- beszélgetés a gyerekekkel, szülőkkel, a fejlesztésben résztvevő szakemberekkel; s
ezek együttes figyelembevételével a további feladatok megjelölése.

7.1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁS
SEGÍTŐ PROGRAM
7.1.1. A látássérült tanulók fejlesztését segítő program
Látássérültnek tekinthető az a személy, akinek egészséges szemén korrekcióval mérhető
látásélessége az ép látás 30%-a, vagy ennél kevesebb, illetve látóérszűkülete nem több 20 onál. A gyengénlátók vízusa: 0,1 -0,33 közötti.
Kiemelt fejlesztési feladatok:
Énkép, önismeret:
megfelelő tanulási környezet kialakítása,
- az önállóság iránti igényük fejlesztése, elsősorban az önkiszolgálás, a mozgás és
tájékozódás terén,
- az önfejlesztés igényének kialakítása, különösen az ismeretszerzés terén és az egyéni
tehetség kibontakoztatásában.
- az önbizalom és az önkritika egyensúlyának megteremtése révén a pozitív, reális énkép
kialakítása,
- felelősségük kialakítása saját sorsuk és életpályájuk alakításában.
Információs és kommunikációs kultúra:
- auditív információhordozók alkalmazása,
- grafomotoros képességek (betűalakítások, betűkapcsolások, vonalközbe írás stb.)
fejlesztése,
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- az ép érzékszervek segítségével virtuális csatornákon keresztüli ismeretszerzés,
elektromos médiahasználat,
Tanulás:
- az akarati tulajdonságok erősítése a látássérülés hátrányainak leküzdéséhez,
- érdeklődésük felkeltése, és irányítása a környezet, a látható világ megismerése iránt,
- a vizuális differenciáló képesség (pl. képek, betűk, számjegyek stb. olvasása)
fejlesztése,
- hosszabb idő biztosítása a térérzékelés és a testséma kialakulásához a működő
érzékszervek aktív bevonásával,
- céltudatos és kitartó akarati tulajdonságok kialakítása az önálló tanulás és a későbbi
munkavégzés céljából,
- grafomotoros képességek ( betűalakítások, betűkapcsolások, vonalközbe írás stb. )
fejlesztése,
- optikai segédeszközök használatának megtanítása.
Testi, lelki egészség:
- a tanulók legyenek tisztában a gyengénlátásból fakadó fokozott baleseti veszélyekkel,
A finommozgások és a tájékozódás ismereteinek elsajátításában kerüljék el azokat.
- az egészségvédő magatartás szokásainak fejlesztésével az egészséges életmód iránti
igény kialakítása,
- az önfejlesztés igényének kialakítása, különösen az ismeretszerzés terén és az egyéni
tehetség kibontakoztatásában,
- az egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénés tevékenységek
elsajátítása, a szem védelme,
- látás - mozgás koordináció fejlesztése.
Felkészülés a felnőtt szerepre:
- felkészítésük az ép látásúakkal való kapcsolatépítésre, a közösségbe való beilleszkedésre,
- az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, szokások kialakítása igényszinten tartása,
- pályaválasztásuk, munkavállalásuk, családalapításuk lehetőségeinek és korlátainak
megismerése.
7.1.2. hallássérült tanulók fejlesztését segítő program
A hallássérült tanulónál a hallás csökkenése miatt, a szokásostól eltér a beszéd, a nyelv és
ennek következtében a személyiség fejlődése.
Átalakul a külvilágról való információfelvétel, lelassul az ismeretszerzés, nehezebbé válik a
szocializálódás.
A hallássérült tanuló egyéni fejlesztését, ennek lehetőségeit, meghatározza a hallássérülés
bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, mértéke, az intelligencia foka és egyéb
személyiségjegyek.
Kiemelt fejlesztési feladatok:
Énkép, önismeret:
- önállóságra nevelés
- pozitív személyiségjegyek feltárása, fejlesztése
- fogyatékosságukkal együttélve tudjanak beilleszkedni a munka világába
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Információs és kommunikációs kultúra:
- a vizuális csatornák kiemelt fejlesztése
- a társas kapcsolatokhoz szükséges kommunikációs képességek és magatartási normák
alakítása, fejlesztése
Tanulás:
- az azonos évfolyamon tanuló halló társak teljesítményének megközelítése,
- az információs kommunikációs technológiák megismertetése
Testi, lelki egészség:
- a hallásjavító eszközök használata
- életmódjuk, életvitelük alakítása, komplex kommunikációs lehetőségek fejlesztése
- káros szokások kerülése
Felkészülés a felnőtt életre:
- a legnagyobb önállóság elérése
- a továbbtanulás megalapozása
- a reális pályaválasztás előkészítése
7.1.3. Beszédfogyatékos tanulók megsegítésére irányuló program
Beszédben akadályozottak, beszédfogyatékosok azok a gyermekek, akiknél öröklött,
veleszületett, szerzett, organikus, funkcionális, pszichés és környezeti okok következtében az
átmeneti, illetve tartós hang-, beszéd- és nyelvi zavar gátolja az egyén és a környezete közötti
interakciót és alkalmazkodást.
Az akadályozottság megmutatkozhat a hangadásban, a hangzó beszédben, a
beszédfolyamatosság felbomlásában, a beszéd észlelésében, megértésében, kivitelezésében,
valamint az írás, olvasás, számolás területén. A beszédfogyatékos tanulónál a fenti tünetek, a
legenyhébb artikulációs eltéréstől az egész kommunikációt érintő súlyos zavarig minden
változatban előfordulhatnak.
A kommunikációs nehézségek miatt különböző pszichés eltérések (magatartási zavarok),
tanulási akadályozottság is kialakulhat.
A beszéd-rendellenesség felléphet a beszédfejlődés különböző szakaszaiban, de érintheti a
már kialakult beszédet, nyelvet is.
Amennyiben a beszédhiba, beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan
fennmarad, a tanuló folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az oktatás a pedagógiai,
logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a fogyatékosság jellegétől függ,
amely lehet:
- beszédfejlődési elmaradás:(megkésett/akadályozott beszédfejlődés, diszfázia
- artikulációs zavar (pöszeség, orrhangzósság)
- beszédritmus-zavar (dadogás, hadarás)
- centrális zavar (disarthria)
- hangképzési zavar (diszfónia)
- parciális teljesítményzavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
- beszédészlelési, megértési zavar.
Az általános iskola első két évfolyamára összpontosul az ismeretszerzés beszéddel összefüggő
eszközrendszerének elsajátítása, ezért a különleges gondozás szempontjából - amely
elsősorban a módszerbeli és habilitációs /rehabilitációs teendőkben fogalmazódik meg.
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Kiemelt fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret:
- erősödjenek pozitív személyiségjegyeik, alakuljon ki önismeretük, fejlődjön
önbizalmuk és kudarctűrő képességük, személyiségük váljon harmonikussá,
- a fejlesztést úgy építsük fel, hogy az, az egész személyiségre irányuljon, a gyermekben
reális énkép alakuljon ki, önbizalma, kudarctűrő képessége, feladattudata, kitartása,
aktivitása, belső motivációja fejlődjön - a tanulót ösztönözzük beszédhibája
leküzdésére,
ugyanakkor készítsük fel őt az esetleges visszaesésekre, a maradványtünetekkel való
együttélésre,
- a gyermekek állapotuktól függően, nyelvi-kommunikációs zavaraik kompenzálása után,
jussanak el az önállóság általuk elérhető optimális szintjére, képességeik
kibontakoztatásával váljanak a társadalom aktív, cselekvőképes tagjává
- a fejlesztés segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek is tudják teljesíteni
minden műveltségi területen a minimum követelményeket.
Információs és kommunikációs kultúra:
- a beszédükben akadályozott gyermekek fejlesztésében elsőbbséget kell biztosítani
az ép beszélő környezetben integráltan folyó oktatásnak.
Tanulás:
- a fejlesztést tervszerűen, tudatosan kell felépíteni: beszédállapot felmérés - egyéni
terápiás terv - tudatos módszerválasztás - komplexitás a fejlesztésben - folyamatos
kísérés,
- munkánk során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a sokoldalú percepciós fejlesztésre: fel
kell használnunk, hogy a látási, hallási, kinesztéziás, beszédmozgási ingerek,
benyomások erősítve fejlődnek,
- tudatosan használjuk ki a transzferhatásokat, megismerve a beszédfogyatékos tanuló
„erős oldalait”, ezekre építve, a fejlesztést különböző átviteli megoldásokkal tegyük
eredményesebbé.
Testi, lelki egészség:
- a tanuló motiválása beszédhibája leküzdésére; felkészítése a maradandó tünetek
elfogadására, s ezzel való együttélésre.
Felkészülés a felnőtt életre:
- tájékoztassuk a szülőket, milyen továbbtanulási lehetőségek állnak gyermekeik előtt integráltan oktató középiskolák, gimnáziumi tagozatok diszlexiások számára, ezt a
tanuló is ismerje meg.
7.1.4. Testi fogyatékos gyermekek fejlesztését segítő program
Mozgáskorlátozott az a tanuló, akinél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett
károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll
fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció.
A fejlesztés alapelve: a sérülésből adódó hátrányos következményeket segítsen csökkenteni
és/vagy ellensúlyozni.
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A tanuló speciális nevelési szükségleteit meghatározza a károsodás keletkezésének ideje,
annak formája, mértéke és területe.
Kiemelt célok, feladatok
Az iskolai fejlesztés teljes ideje alatt kiemelt fontosságú a mozgásnevelés, a komplex
rehabilitációs hatásrendszer.
Énkép, önismeret:
- önállóságra nevelés, lehetőségek szerint,
- a tanulók egészséges énképének önbizalmának kialakítása,
- kudarctűrő képességük növelése,
- az esélyegyenlőség alapjainak megteremtése,
Információs és kommunikációs kultúra:
- elektronikus eszközök, a média használata életminőségük javítására.
Tanulás:
- speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása a rendelkezésre álló
segédeszközök igénybevételével
- a tanulás összetevőinek tanítása, egyénre szabott tanulási módszerek megválasztása,
motiváció
- az író-, rajzoló- és eszközhasználó mozgás; valamint a hallásra, beszédészlelésre
támaszkodó tevékenység.
Testi, lelki egészség:
- az akadálymentes közlekedés szabályainak ismerete, a megfelelő mozgás- és élettér
biztosítása az iskolában
- speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása a rendelkezésre álló
segédeszközök igénybevételével:
- az akadályozott környezet mozgásbiztonsága
- mozgásreflexek célszerűsége és gyorsasága.
Felkészülés a felnőtt életre:
- önállóságra nevelés, lehetőség szerint
- az önálló életvitel kialakulását segítő módszerek, eljárások megkeresése, kidolgozása
- lelki egyensúly fenntartása, számukra elérhető pályák megismertetése, ezek iránti
érdeklődés felkeltése.
7.1.5. Tanulásban akadályozott tanulók (enyhe fokban értelmi sérült tanulók fejlesztését
segítő program
Az értelmi fogyatékosok egyik alcsoportját képezik. Az enyhe fokban értelmi sérültek
személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű,
öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/ vagy funkciózavarával függ össze.
Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése.
A tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak azok a tanulók, akiket a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság enyhén értelmi fogyatékosnak
minősített, másrészt az általános iskolában tanulási nehézségekkel küszködő tanulók. Ide
tartoznak azok a gyerekek, akik az idegrendszer biológiai és/ vagy genetikai okokra
visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán
tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.
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7.1.6. A megismerő vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd (részképességzavar) fejlesztését segítő program
Az elnevezés 2007. jan. 1-jétől: „a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos és tartós rendellenessége” (SNI). Illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség
(nem SNI)
A részképességzavarok körébe elsősorban az alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás)
elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az általuk kiváltott következményes
magatartási és/ vagy tanulási zavarok komplex tünetegyüttesét sorolják. E fogyatékosság
deficiál - diagnosztikai jellemzője, hogy a részképességben az intelligencia szintjének
ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás, teljesítményszóródás mutatható ki a
mozgáskoordináció és a beszéd szintje között.
Kiemelt célok, feladatok
- Kudarctűrő képesség növelése.
- A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése.
- A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban.
- Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék.
- Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása.
- Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok
elvégeztetése.
- A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása.
- Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs
program és / vagy gyógyúszás alkalmazása.
- Önállóságra nevelés.
Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén:
- testséma biztonságának kialakítása,
- téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
- vizuomotoros koordináció gyakorlása,
- látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
- beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése,
- verbális figyelem és emlékezet, intenzív fejlesztése,
- hang - betű kapcsolat kialakítása; fonémahallás fejlesztése,
- makacs betűtévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok mozgással,
hangoztatással stb. pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő ),
- figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között,
- toldalékok körültekintő olvasása,
- olvasástechnika, tempó fejlesztése,
- olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató - elemző vagy diszlexia
prevenciós módszerrel,
- olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt,
- idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
- segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésre,
- kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
- olvasásképtelenség esetén a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi
írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.
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Kiemelt feladatok diszkalkúlia esetén:
- testséma kialakítása,
- téri relációk biztosítása,
- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
- számfogalmak kialakítása és bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális
megerősítés,
- az érzékelés - észlelés, a figyelem az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése,
- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár stb.),
- az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megörökítése, sokoldalú gyakorlásuk a már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben,
- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása,
- gyógypedagógiai segítség speciális módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított
megjegyzést segítő technikák megtalálása, alkalmazása,
- szerialitás erősítése.
Kiemelt feladatok a részképességzavar és/vagy fogyatékosságok együttes, halmozott tüneteit
mutató tanulók esetén (hiperkinetikus zavarok):
A halmozott fejlődési zavar a beszéd / nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és
egyenetlen fejlődését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás
elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás szükséges.
A percepció minden területét fejleszteni kell:
- a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait,
- a motoros képességeket,
- a beszéd és nyelvi készség állandóságát.
A különleges gondozás igényeit gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus végzi.
- Tanácsadás osztályfőnöknek, tanítónak, szaktanárnak, szülőnek.
- Együttműködés a pszichológussal.
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7.2. A HELYI TANTERVBE BEÉPÜLŐ ELEMEK (célok, feladatok, tananyag, módszerek, eszközök)
Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló

Magyar nyelv és irodalom

Az
egyénnek
megfelelő tempó és
segédeszköz
kiválasztása történjen
az olvasás és írás
tanításakor.
A beszéd formája a
sérülés
függvénye,
ezért annak a tartalmi
részére
kerüljön
nagyobb hangsúly.
Speciális gépírás, ha a
tanuló
nem
tud
kézírással írni.
Író és eszközhasználó
mozgás.
Kommunikációs
zavarokat
feloldó
feladatok.

Látássérült
tanuló

Hallássérült
tanuló

Az írás, olvasás elsajáA hátrányok más ép títása
hosszabb
idősávérzékszervek
ban. (2 év).
segítségével kompenzálhatók.
A
nyelvi
kommunikációs
készségek
kialakíElsősorban a hallható tása, fejlesztése.
információk használata.
Az
írás
technikájának
kialakítása.
Az olvasás és írás elsajátítása 2 év alatt meg- Szókincsbővítés,
beengedett.
szedérthetőség
fejlesztése.
Rövidebb olvasmányok
vagy digitális könyv.
Nyelvi-szociális
érintkezési
formák
kialakíÍrásnál a tanuló saját tása.
adottságainak megfelelő
betűméret.
Egyéni
beszédállapot
Olvasható
írásképre figyelembe
vétele,
totörekvés.
vábbi finomítása.
Vizuális differenciálás.
Analizáló, szintetizáló Beszédhallás,beszédérthetőség
olvasás
tanítási folyamatos fejlesztése.
módszert alkalmazzuk.
Komplex
nyelvi
fejlesztés
speciális
feladatokkal.
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Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
Hangozotató – elemző Látás, hallás, mozgás
ill. diszlexia – pre- koordinált működése.
venciós olvasás tanítási módszer.
Beszédfejlesztés, aktív szókincs erősítése,
Az anyanyelvi fejlesz- helyes ejtése.
tés hosszabb begyakorlási idővel.
Verbális figyelem és
emlékezet
intenzív
Logopédiai, drámate- fejlesztése.
rápiás fejlesztés.
Hang – betű kapcsoKommunikációs fej- lat kialakítása, fonélesztése.
maalkalmazás
fejlesztése.
Helyesírás fejlesztése.
Betűtévesztések kiHosszabb begyakor- küszöbölése.
lási idő biztosítása.
Figyelem megosztása
az olvasástechnika és
a szöveg tartalma
között.
Olvasás, írás tanítása
hangoztató elemző v.
diszlexia prevenciós
módszerrel.

Idegen nyelv

Tantárgy
fejl.
feladat

Informatika

Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló

Látássérült
tanuló

Az
írásnehézséggel
küzdő tanulók esetében
az auditív tanulási
módszer nagyobb eredményességgel jár.

Szükségeletek, motívumok felébresztése az
idegen nyelv tanulása
iránt.

Önbizalom.

Mozgássérült
tanuló

Kapcsolatfelvétel, élethelyzetek modellezésével párbeszéd kialakítása.

Látássérült
tanuló

Egyénre szabott, adap- Gépírás tanítása.
tált eszközök.
Speciális hangjelzős és
Információs – kommu- tapintásos készülék bizkációs technológiák a tosítása.
tanulókhoz
igazított
egyéni használat meg- Hangos könyvtár megtanításával.
ismerése és használata.

Hallássérült
tanuló

Beszédben
Akadályozott
tanuló

Hallássérült
tanuló

Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
A
nyelvhasználat A beszédfogyatékos- Speciális módszerek
nehezítettségeit
ság típusához igazodó használata, auditív sefigyelembe
véve
a módszerek pl.: dadogók gédeszközökkel.
vizuális
technikák esetében az írásbeliség,
előtérbe
he- diszlexiás tanulóknál Egyszrű élethelyzelyezése.
pedig az auditív mód- tek játékos modelleszerek biztosítása.
zése.
Megfelelő audiológiai
ellátás.
Előtérbe kerül az írásos
forma.

A számítógép működési
elvének megismerése, a
technika felhasználása
az élethelyzetben.
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Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
Aszámítógépműködési elvének megismerése, a folyamatok
megértése.

Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának különösen az írás és
olvasási
nehézséggel A számítógép felküzdő tanulók esetén.
használhatósága
a
mindennapokban.
Az informatikai eszközök segítő szerepének
megismerése, használata.

Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló
Sokoldalú
megerősítés.

érzékleti A szemléltetéshez speciális eszközök használata.

A geometriai anyag
tanítása mozgásállapottól függően – egyénre
adaptált
eszközök
használatával.

Matematika

Látássérült
tanuló

A hátrányok más érzékszervek
segítségével
kompenzálhatók.(tapintás,
hallás)
Matematikai
fogalmak
kialakításánál az eszköz
és a jelrendszer elsajátítása.
Vizuális differenciálás.

Hallássérült
tanuló

Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
A számok világának le- Sokoldalú
érzékleti Számok
világának
képezése
tárgyakkal, megerősítés.
leképezése tárgyakrajzokkal.
kal, rajzokkal, majd a
A gondolkodási műve- számok szimbolikus
Fogalmi
gondolkodás letek segítése.
szintjén.
megalapozása.
Szövegértés lényegki- A mennyiségállandóSzövegértés fejlesztés.
emelés fejlesztése.
ság fogalmának kialakítása.
Logikai
gondolkodás Problémamegoldó
fejlesztése.
képesség fejlesztése.
Szövegértés, lényegkiemelés, adatok csoMegfigyelő
nyelvi
portosítása, elvonatkommunikáció.
koztatása
nyitott
mondatokban.
A matematikai nyelvi
relációk tudatosítása.
Az
alapműveletek
fogalmi kialakítása,
képi, vizuális megörökítés,
sokoldalú
gyakorlás.
Problémamegoldó
képességfejlesztés.
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Történelem
Ember és társadalomismeret, Etika, Hon- és népismeret

Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló
Társadalmi
szerzés.

Látássérült
tanuló

tapasztal- Sérülésére
vonatkozó
jogszabályok ismerete,
érdekévédelmi szervezőMozgáskorlátozottakdések.
ra vonatkozó jogszabályok és érdekvédelmi Társadalmi kapcsolatszerveződések megis- építés, kapcsolattartás
merése.
formáinak elsajátítása,
gyakorlása.

Hallássérült
tanuló

Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
Önismeret,
reális
önértékelés, kommunikáció
fejlesztése
minden
műveltségi
területen.

Térben, időben, tar- A feladatok, a fejlesztalmakban eltérő össze- tendő képességek megfüggések felismerése.
egyeznek a NAT-ban
leírtakkal, a fejlődés
Társadalmi kapcsolat- útjai, módjai és kialakíépítés, kapcsolattartás tásuk
időtartama
formáinak elsajátítása, módosulhat.
Korszerű, rugalmas
gyakorlása.
szervezeti keretek és
módszerek előtérbe
Közvetlen
élménnyel
helyezése mindenkor
hazánkon kívüli kultúra tanulók egyéni
kincsek megismerése.
fejlődésének függvénye.
A feladatok, a fejlesztendő
képességek
megegyeznek a NATban leírtakkal,
a
fejlődés útjai, módjai
és kialakításuk időtartama módosulhat.
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Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz, Egészségtan

Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló

Látássérült
tanuló

Hallássérült
tanuló

A tanuló ismerje meg
diagnózisát, s tanulja
meg a vele kapcsolatos
egészségügyi feladatok
és problémák kezelését.

A különböző érzekszer- Az ismeretek elsajátítávek összekapcsolása.
sához sok vizuálisan ér(fül, orr, bőr, nyelv)
zékelhető élmény adása,
képek, ábrák.
A teljes látást igénylő
feladatokat az ismeret Megfigyelés, tevékenySegédeszközök igény- szintjén kell biztosítani. ség részvétel biztosítábevétele a megtapasztasa.
lás lehetőségeinek biz- A gyengénlátással kaptosítása.
csolatos fizikai és bio- Ültetésnél fontos: jól
lógiai ismeretek.
lássa a tanár és az osztálytársak százmozgásáLehetőség biztosítása a sát, táblák, írásvetítők,
kísérletekben való aktív stb.
részvételre. (balesetek
elkerüléséhez az egyéni Padtárs „tolmácsként”
képességek figyelembe működhessen.
vétele).
Előre elkészített vázlat.
Ha szükséges a sérülésnek megfelelő eszközök Számonkéréskor
ked(térkép, terepasztal, ho- vezmények biztosítása.
mok, agyag, prarátumok
tapintható folyamatábrák).

85

Beszédben
akadályozott
tanuló
Rajzos vázlatok
szítése.

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
ké- Rajzos vázlatok készítése.

Kész vázlatok bizto- Kész vázlatok biztosítása a lényegkieme- sítása a lényegkiemelés megkönnyítése.
lés megkönnyítése.
Számonkérésnél
az
időtényező növelése,
lehetőség a kiválasztásra (írásbeli felelet helyett, szóbeli , szóbeli
helyett írásbeli).

Számonkérésnél az
időtényező növelése,
lehetőség a
kiválasztásra (írásbeli
felelet helyett,szóbeli,
szóbeli helyett írásbeli).

Feleletnél a vázlat
használatának engedé- Feleletnél a vázlat
lyezése.
használatának
engedélyezése.
Számítógép használat.
Számítógéphasználat.
A feladatok a fejlesztendő képességekben
leírtakkal, a fejlődés útjai, módjai és kialakulásul
időtartama
módosulhat.

Környezetismeret

Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló

Látássérült
tanuló

Hallássérült
tanuló

Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
Segédeszközök igényA tanulói kísérletekbe Tér- és időviszonyok ki- Életszerű
helyzetek Tér- és időviszonyok
be vétele a megtapasz- való bevonás szükséges- alakítása, tájékozódási megtapasztalása.
kialakítása, tájékozótalás
lehetőségeinek sége.
ismeretek kialakítása.
dási
ismeretek
biztosítása.
kialakítása.
Speciális térkép, eszkö- Életszerű
helyezetek
zök biztosítása.
megtapasztalása.
Életszerű helyezetek
megtapasztalása
Megfelelő audiológiai
ellátás.
A haza megbecsüléséhez,
szeretetéhez
vezető út megalapozása.
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Ének-zene

Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló

Látássérült
tanuló

A harmonikus fejlődés
alapja az alkotás, olyan
módszer
keresése,
amellyel ki tudja magát
fejezni.

A hallásos tanulás előtérbe helyezése.

A hallási
fejlesztése.

Személyiségfejlesztés
improvizációs játékokkal.

figyelem

Alkotó és kapcsolatteremtő képességek kiAz észlelés finomságá- bontakoztatása.
nak fokozása.
Ritmusérzék, a hallási
figyelem fejlesztése.

Hallássérült
tanuló

Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
Speciális
fejlesztési Ritmusérzék, a hallási Ritmusérzék, a hallási
feladatok, melynek célja figyelem fejlesztése.
figyelem fejlesztése.
a hallóképesség fejlesztése a természeti – társa- A kommunikációs és A kommunikációs és
dalmi környezet hangja- metakommunkációs
metakommunkációs
inak megismertetése, az képesség fejlesztése.
képesség fejlesztése.
emberi
beszéd
akusztikus felfogásának Kapcsolatteremtő ké- Kapcsolatteremtő kéa segítése.
pességek kibontakoz- pességek kibontakoztatása.
tatása.
Hangátviteli technikák.
Személyiségfejlesztés
Személyiségfejlesztés
improvizációs játékok- improvizációs játékal.
kokkal.
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Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló

Látássérült
tanuló

Hallássérült
tanuló

Vizuális kultúra

Az önkifejezés lehetőségének megteremtése:
módszer, testhelyzet,
eszköz.

A síkbeli
kifejezés Önkifejezés, informáhelyett a hangsúly a tér- ciószerzés megalapozábeli plasztikus megjele- sa.
sítésben legyen.
A megfigyelés, a tájékoÍró, rajzoló és eszköz- Tájékozódási ismeretek. zódás, a rendszerzés, a
használó mozgás.
kommunikációs
és
együttműködési, a probA tárgyhasználó mozlémamegoldó és készgás alakítása.
ség, képesség fejlesztése.
A
mozgásélmény
megfogalmazása
az
időbeli
folyamatok,
változások megfigyelése.
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Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
A nagy- és finommoz- Az
önkifejezés
gások fejlesztése.
lehetőségének megteremtése.
A kezdeményező, alkotó magatartás kiala- Nagy- és finommozkítása, fejlesztése.
gások fejlesztése.
Téri
orientáció, A fegyelem szükségmozgás, ritmus-, be- szerűségének
felisszédkoordináció
fej- merése.
lesztése.
Alkotó
magatartás
kialakítása, fejlesztése.

Technika

Tantárgy
fejl.
feladat

Tánc- és dráma,
Mozgókép és médiaismeret

Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló
Olyan
tevékenységformák
megtanítása,
amit hasznosítani tud
szabadidejében,
beilleszkedése, pályaválasztása során.

Mozgássérült
tanuló

Látássérült
tanuló

Hallássérült
tanuló

A síkbeli
kifejezés Önkifejezés, informáhelyett a hangsúly a tér- ciószerzés megalapozábeli plasztikus megjele- sa.
sítésben legyen.
A megfigyelés, a tájékoTájékozódási ismeretek. zódás, a rendszerzés, a
kommunikációs
és
együttműködési, a problémamegoldó és készség, képesség fejleszttése.

Látássérült
tanuló

Hallássérült
tanuló

Alkotóképesség, szituációk megjelenítése,különböző
formában
(báb, szerepjáték).

A tanuló térbeni bizton- Sokoldalú személyiségságának, a mozgás har- fejlesztés.
móniájának
kiemelt
szerepe van.
Kommunikáció fejlesztése.
Zenei elemek, mozgás, Fontos az ön- és társritmus
felhasználá- ismeret fejlesztése a Szókincs,
fogalmak
sával.
kommikációban.
bővítése
nonverbális
úton szerzett ismeretek.
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Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
A nagy- és finommoz- Az
önkifejezés
gások fejlesztése.
lehetőségének megteremtése.
A kezdeményező, alkotó magatartás kiala- Nagy- és finommozkítása, fejlesztése.
gások fejlesztése.
Téri
orientáció, A fegyelem szükségmozgás, ritmus-, be- szerűségének
felisszédkoordináció
fej- merése.
lesztése.
Alkotó
magatartás
kialakítása, fejlesztése.
Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
Sokoldalú személyiség- Látás, hallás, mozgás
fejlesztés.
koordinált működtetése.
Kommunikáció fejlesztése.
Komplex művészeti
terápia, a drámapeSzókincs,
fogalmak dagógia, az akusztibővítése
nonverbális kus
és
vizuális
úton szerzett ismeretek. észlelés fejlesztésében fontos feladata
van.

Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló
A gyógytorna, fizikoterápia módszerei, eljárásai.
Korrekciós és gyógyászati
segédeszközök
alkalmazása.

Testnevelés

Adaptált sportfoglalkozások.

Látássérült
tanuló

Hallássérült
tanuló

Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
Mozgás, látás koordiná- A mozgás koordináció- Téri
orientáció, Szenzoros, integrációjának fejlesztése.
jának fejlesztése.
mozgás,
ritmus, ciós programmal fejbeszéd
koordináció lesztés vagy gyógyA követelmények az A szükséges segédesz- fejlesztése.
úszás.
egyéni állapottól függ- köz figyelembe vétele a
nek.
feladatok megvalósítá- Gyógytorna,
gyógy- Testséma biztonságásakor.
úszás.
nak kialakítása.
Mozgáskorrekció
(finommozgás,
nagy- Harmonikus
mozgásLátás, hallás, mozgás
mozgás.
fejlesztés.
koordinált működése.

Motoros
képességek Fokozott
figyelmet Mozgásritmika fejleszfejlesztése.
fordítunk a gyakran ki- tés.
alakuló tartási hibák
A reális mozgásos én- megelőzésére és korrektudat kialakítása, ön- ciójára.
álló életvitelre való felkészítés.
Térbeli tájékozódásukat
fejlesztjük.
Károsodott
mozgási
funkciók helyreállítása,
korrekciója, kompenzációja.
A mozgásszervek általános képzése.

A fegyelem szükségszerűségének
felismerése.
Helyes
magatartási
szokások kialakítása.
Jellemtulajdonságok
fejlesztése.
Személyiség formálása csoport ill. csapatjátékokon keresztül.
Kudarctűrő képesség
növelése.

A gyógytorna aktív és
passzív eljárásai.

90

Tantárgy
fejl.
feladat

Mozgássérült
tanuló

Látássérült
tanuló

Testnevelés

A testnevelés mozgás- Biztonságérzet
tananyagának sérülés- növelésére
specifikus
adaptált törekvés.
formái.

Hallássérült
tanuló

való

A
mozgásszervrendszer optimális működőképességének biztosítása.
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Beszédben
akadályozott
tanuló

Megismerő funkciók
és a viselkedés
zavara
Logopédiai ritmika.

8.
KÉPESSÉGKIBONTAKOZTATÓ
INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PROGRAMJA

FOGLALKOZTATÁS,

Ez olyan oktatásszervezési formát jelent, amelyben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
együtt tanulnak a nem hátrányos helyzetű tanulókkal.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője,
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezze be, fejezték be
sikeresen , továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek. legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy a szülő a
gyermek, tanuló után rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, továbbá az a
gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.” [ Ktv. 121.§. (1) 14. pont 
Az MMK rendelet 39/D. § (6) bekezdése szerint:
„Az iskola igazgatója felveheti a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
programjába azt a tanulót is, aki nem halmozottan hátrányos helyzetű. Az így felvehető
tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályba felvett, képességkibontakoztató és integrációs felkészítés programjában résztvevő tanulók 10 %-át, tört
létszám esetén felfelé kerekítve.”
8.1. Cél:

Legfőbb célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink
együttnevelését-oktatását maradéktalanul megvalósítsuk.
Az integrációs oktatásban résztvevő tanulók százalékos aránya a teljes osztálylétszámhoz,
illetve évfolyam létszámhoz viszonyítva évente megfeleljen a jogszabályban előírtaknak.
Célunk olyan fiatalok nevelése, akik eredményesen fejezik be az általános iskolát, illetve
sikeresen tudnak középiskolát választani. Továbbá, akikben erős a motiváció az egészséges
életvitelre és akik képessé válnak a társadalom kihívásaihoz való alkalmazkodásra, tudnak
felelősségteljes döntéseket hozni.
8.2. Feladat:
Olyan közösségek kialakítása, amelyekben a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően
fejleszthetik alapkészségeiket, gyakorolhatják közösségi szerepüket, személyiségüket
sokoldalúan fejleszthetik, továbbá kialakíthatjuk a helyes értékítéletüket, a másság
elfogadását, a szolidaritást, a kisebbség iránti toleranciát.
Olyan közösségek kialakítása, ahol a pozitív szociális magatartás a példamutató.
A halmozottan hátrányos helyzet feltárására irányuló pedagógiai tevékenység:
- információk gyűjtése a tanulóról
- a tanuló körülményeinek megismerése: folyamatos kapcsolattartás a szülővel,
Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálattal,
- hátrányos helyzetet feltáró „Felderítő lap” vezetése.
A halmozottan hátrányos helyzet megszüntetésére irányuló pedagógiai tevékenység feladatai:
- törekedni a hátrányos helyzetet kiváltó okok mérséklésére
- folyamatosan együttműködni a gyermekvédelmi intézményekkel
- megismerni a család gyermeknevelési szokásait s közelíteni azt a társadalmi
elvárásokhoz,
- az iskola egészségnevelési programjának elfogadtatása a tanulóval és szülővel,
egyaránt
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- olyan környezet kialakítása, amely ösztönző hatással lesz a tisztaságra, annak
megőrzésére, és az egészséges életmód kialakítására
- azon pályázati lehetőségek kihasználása, amelyekkel segíthetjük a rászoruló
családokat
- felhívni a szülők figyelmét az egészséges iskolai étkeztetés lehetőségére.
Az intézmény nevelő-oktató munkáját meghatározó célok és feladatok
Célok
Feladatok
A magyar és az egyetemes kultúra Életkori
sajátosságaiknak,
egyéni
alapvető értékeit hordozó ismeretek adottságaiknak megfelelően fejleszteni kell a
elsajátítása
a
tanulók
életkori tanulók alapkészségeit, (írás, olvasás,
sajátosságainak,
képességeinek matematikai és kommunikációs készség)
megfelelően.
személyiségjegyeit.
Sikeres tankötelezettség teljesítése. A
részképesség-zavarokkal küzdő tanulók
esetében a minimumkövetelmények sikeres
elsajátítása,
a fogyatékosságok általi
defektusok
egyéni
program
szerinti
folyamatos, eredményes javítása, szakértők
(fejlesztő pedagógusok) és a szülők
közreműködésével.
Elemi műveltségbeli alapozás:
biztonságos
szóbeli
és
írásbeli
nyelvhasználat, alapvető képességek,
készségek elsajátíttatása.
Önálló tanulásra szoktatás, az önművelés
iránti igény felébresztése.
Komplex személyiségfejlesztő programok
segítségével a szociokulturális hátrányok
kompenzálása, valamint
az eltérő
képességű és a tehetséges gyerekek
gondozása.
Közéletiségre nevelés, toleranciakészség
alakítása,
előítélet
mentesség,
multikulturális tartalmak.

A
gyerekek
megalapozása.

munkakultúrájának

Tehetséggondozás – művészeti nevelés.

A természetes gyermeki nyitottságra
alapozva
fejlesztjük
kreativitásukat,
beszédkészségüket,
mozgáskultúrájukat,
manuális
készségeiket,
vizuális
befogadóképességüket.
Segítséget nyújtunk számukra az önálló
tanulási technikák megismerésében.
Differenciált foglalkozások és a kooperatív
tanulás módszerének megismerése után a
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési
igényű gyermekek együtt, egy időben történő
fejlesztése.
Közösségi
szerepek
gyakorlása,
közügyekben
való
közreműködés,
véleménynyilvánítás, a közösségért érzett
felelősség átérzése. Helyes értékítélet alapján
a másság elfogadása, szolidaritás, a
kisebbség iránti tolerancia.
A kreatív, tevékenykedtető tanulás-tanítás
révén az iskolai önkiszolgáló munka
bővítésével játékosan munkára nevel. Az
iskolába lépés kezdetétől megismertetjük a
gyerekekkel a szellemi és a fizikai munka
egyéni és társadalmi hasznát, kialakítjuk a
közösségben végzendő munka szokásait.
Alkotó, értékteremtő, a személyiséget
gazdagító tevékenységek elsajátítása.
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Egészséges életmód kialakítása, testi-lelki
egészség gondozása.

Mentálhigiénés programok keretében a
gyerekekkel elsajátíttatjuk az egészséges
életmód legfontosabb ismérveit, s ezt
rendszeresen gyakoroltatjuk.
Pályaorientációs tevékenység.
Minden tanulónkat képességeinek megfelelő
iskolába
igyekszünk
orientálni.
Szorgalmazzuk
az
érettségit
adó
intézményben való továbbtanulást.
Szülők bevonása az oktató-nevelő munka A Szülői Munkaközösség segítségére
hatékonyabbá tétele érdekében.
számítva, segítséget nyújtunk a tőlünk ezt
kérő családok számára a családsegítő és
kisebbségi
önkormányzatok
közreműködésével.
8.3. Alkalmazott módszerek:
- differenciált tanulásszervezés
- kooperativitás
- projektmódszer
- drámapedagógia
- moduláris oktatás
8.4. Feltételek, eszközök:
- megértő, elfogadó pedagógus magatartás
- befogadó környezet
- egyéni beszélgetések a tanulóval
- háromhavonkénti kompetenciaalapú értékelő megbeszélés a gyermekkel, a szülővel és
szükség esetén a családgondozóval
- egyéni fejlődési napló vezetése
- műhelymunka
- multikultúrális tartalmak megjelenítése.
8.5. A halmozottan hátrányos helyzet kezelésének színterei:
- tanítási órák
- napközis foglalkozások
- felzárkóztató foglalkozások
- tehetséggondozó foglalkozások
- felvételi előkészítő foglalkozások
- nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások
- szabadidős programok
- kirándulások, táborozások.
8.6. Sikerkritérium:
A halmozottan hátrányos helyzetet enyhítő tevékenységünk akkor sikeres, ha:
- minden halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanuló rendszeresen jár iskolába,
- nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
száma
- nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók száma
- csökken az iskolai rendszerből a 8. általánost elvégzése előtt kikerülő halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók száma
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- szüleik folyamatosan érdeklődnek gyermekük iskolai munkája iránt
- a tanulók rendszeresen részt vesznek felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokon,
- igénybe veszik az iskolai étkeztetést és a napközis szolgáltatást
- elhatárolódnak az őket fenyegető káros szenvedélyek kipróbálásától
- az iskolában szerzett tudásukat továbbhaladáskor alkalmazni tudják
- nő a sikeres nyelvvizsgát szerzett halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.
Iskolánk felvállalta a kompetencia alapú oktatást, melynek tananyagrendszerét a kiadott
vonatkozó programtervben foglaltak alapján közvetítjük, a pályázati programban vállaltaknak
megfelelően, felmenő rendszerben folyamatosan kiterjesztve. Ezzel valamennyi tanulónk
számára biztosítjuk a tanulási és cselekvési képességek fejlesztését, a későbbi sikeres tanulás
és munkába állás feltételét biztosító kulcskompetenciák fejlesztését.
Az óvoda-iskola átmenet segítése
Intézményünk intézkedési tervet készített és valósított meg az óvodák közreműködésével.
Óvoda
- Nyílt napokat szervez a szülők, tanítók részére.
- Biztosítja az egyéni kapcsolattartást a szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal.
- Hosszabb hiányzás esetén az óvónő és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa
- felkeresi a családot és tájékozódik a hiányzás okáról.
A védőnővel és az gyermekorvossal napi kapcsolatban lévő óvoda friss információkat
szerezhet a gyermek megbetegedéséről.
- A rendszeres óvodába járás révén kialakul az iskolába lépés előtt egy bizalmi légkör:
- család és óvoda
- család és gyermekjóléti szolgálat, védőnő,
- gyerek és óvoda (mint intézmény)
- gyerek és óvónő (mint pedagógus) között
- hozzászokik egy rendszerezéshez a gyerek és a szülő is
- megtanulja az elvárható higiéniai szokásokat (étkezési, tisztálkodási)
- kialakul benne, hogy része a közösségnek.
Az óvodák évente végeznek elégedettség, elégedetlenség-és igényfelmérést partnereik
körében.
Partnerként módunk van igényeinket elmondani.
Az óvodák a nagycsoportosok körében diagnosztikai méréseket végeznek a
kudarcveszélyek, fenyegetettségek megismerésére. A korai fejlesztést fejlesztő
pedagógusokkal látják el.
Információikat az egyéni fejlesztési tervek készítésénél felhasználjuk.
Óvodai átmenet, az osztályba sorolás módja, szempontjai
(IMIP: Első osztályosok beíratása – folyamatleírás szerint.
Cél: három/négy optimális létszámú első osztály indítása, megvalósítva az angol
kiscsoportos nyelvoktatást, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátását, valamint a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést.)
Januárban az igazgató felkéri a következő tanév első osztályos osztálytanítókat.
Az iskolában rendezett februári „óvodás” szülői értekezleten az igazgató, az igazgató
helyettes és a leendő első osztályos tanító nénik bemutatkoznak, és bemutatják az iskolát.
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Márciusban, a beiratkozást megelőzően nyílt napot szervezünk, melyen fogadjuk az
óvodásokat és szüleiket. Ezen a napon bemutatjuk az iskolában folyó munkát.
A fenntartó által kijelölt időszakban megtörténik a beíratás.
Július hónapban, a csoportszámok engedélyezését követően megtörténik az osztályba sorolás,
melynek elsődleges szempontja a heterogén tanulócsoportok kialakítása.
Augusztus hónap elejére szülői értekezletet hívunk össze a beíratott első évfolyamosok szülei
számára, ahol ismertetésre kerülnek:
- az iskolakezdéssel kapcsolatos teendők,
- az osztályba sorolás,
- a házirend,
- a taneszköz-igény.
Amennyiben a szülők igénylik a személyes találkozást augusztus, szeptember hónapban a
tanító nénik családlátogatáson vesznek részt.
Együttműködések, partnerségi kapcsolatok kiépítése, működtetése
Intézményünk a partnerközpontú működés kiépítését elvégezte. Évente frissíti partnerlistáját,
a partneri kapcsolatoknak felelősi rendszere van. A folyamatgazdák mérik a működés
minőségét, gondoskodnak a folyamatos fejlesztésről.
Együttműködés a szülői házzal
Folyamatosan biztosítjuk a szülők számára a döntési, egyetértési, véleményezési jogot, így
részt vesznek az iskolai élet alakításában.
Az iskola pedagógusait, az iskola vezetését előzetes egyeztetés alapján, illetve esetenként e
nélkül is felkereshetik problémáikkal a szülők.
Folyamatosan tájékoztatjuk őket gyermekük tanulmányi eredményéről és az iskolai élet
eseményeiről a kommunikációs csatornákon keresztül.
Az osztályfőnök kollégák felismerve jelentőségét, családi napokat szerveznek, melyeken a
gyerekek és szüleik nemcsak az osztályfőnökkel, hanem a többi szülővel is kötetlenül
beszélgetve, szórakozva jobban megismerhetik egymás problémáit, örömeit.
Az együttműködés a szülői házzal sok konkrét esetben megmutatkozik:
-DÖK által szervezett rendezvényeken aktív szerepet vállalnak, pl.:
süteménysütés, tombolaárusítás, büféműködtetés, felügyelet a rend fenntartása
érdekében. Az osztályok közötti versenyekben csapattagként is segíthetik
gyermekük közösségét.
-Osztálykirándulás-,
túra
szervezésében
való
részvétel,
túravezetés,
csomagszállítás.
-Tanulmányi- vagy sportversenyek esetén településen kívüli helyszínre való
kíséret, felügyelet.
-Nyílt tanítási napokat szervezünk.
-Iciri-Piciri versenyek a város nagycsoportos óvodásainak számára.
-A hagyományos Kis Bálint Napok rendezvénysorozatának előkészítésében,
lebonyolításában
(például:
zászlókészítés,
jelmez,
felirat,
transzparenskészítésben) segítettek a szülők.
-„Gyermekekért” Alapítvány szülői kuratóriuma a papírgyűjtésből
származó
bevétel egy részét visszaosztja a „győztes” osztályközösségeknek.
-Az iskolai „Suli bulik” rendezéséhez kérjük a szülők segítségét.
-Szülők bevonásával történik a papírgyűjtés, alapítványi bálak szervezése,
iskolaújság szerkesztése.
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-Igénybe vesszük a kísérő szülők segítséget Békéscsabára, Szolnokra, Budapestre
szervezett színházlátogatás alkalmával.
Kapcsolat a szakmai és szakszolgálatokkal
Iskolánk állandó és rendszeres kapcsolatban áll a következő intézményekkel:
Oktatási Minisztérium illetékes főosztálya
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
Szegedi Tudományegyetem Kutatócsoportja
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Helyi óvodák
Helyi és környező települések általános iskolái
Helyi középiskolák
Kapcsolat a középfokú oktatási intézményekkel
A nyolcadik évfolyam befejezését követően diákjaink többsége valamelyik helyi
középiskolában folytatja tanulmányait.
A felvételi követelményeket, a helyi körülményeket jól ismerjük. Célirányosan tudjuk
felkészíteni az oda jelentkező tanulókat.
A nyomonkövetés folyamatában az érintett intézmények pedagógusai szoros
munkakapcsolatba kerülnek egymással, mely tovább erősíti a mind eredményesebb
együttműködést.
A vidéki középiskolák beiskolázási rendjét, felvételi követelményeit szintén folyamatosan
követjük az iskolaváltás eredményessége érdekében.
Kapcsolat a kisebbségi önkormányzatokkal
A német kisebbségi önkormányzattal már több éve szoros kapcsolatot ápol intézményünk.
Kapcsolat a civil szervezetekkel
Fontosnak tartjuk a partneri viszonyt a helyi társadalommal. Szerepvállalásunk a helyi
társadalom életében pozitívan hat vissza.
Iskolánk tanulói a Városi Zene- és Művészeti Iskolának, a társastánc kluboknak tagjai. Részt
vevői és versenyzői a Gyomai Foci Klubnak, a Judo Klubnak, a Körös-menti Kajak-kenu
Szakosztálynak.
Kompetenciafejlesztő programok és programelemek
Önálló tanulást segítő fejlesztés
Céljaink közt szerepel a tanulni tanulás legfontosabb technikáinak megismertetése és
gyakoroltatása, ennek érdekében a tanulók önálló munkáltatása, önellenőrzésre, önértékelésre
nevelése.
Erre irányuló feladatokat, programokat rendszeresen alkalmazunk a mindennapi oktató-nevelő
munkánkban tanórán és tanórán kívül is. Munkafüzetek, feladatlapok alkalmazása, önálló
kutatómunkák folyóiratokban, lexikonokban. Felkészülés kiselőadásra, pl. életrajz, stb.
Osztályfőnöki órák önálló témája a tanulás módszere, ahol a gyerekek megismerkedhetnek
mások tanulási technikáival, illetve segítséget kaphatnak a sajátjuk javításához.
A tanulási-, beilleszkedési- és magatartási zavarok kiküszöbölésére az osztálytanító és a
fejlesztőpedagógus közösen dolgoznak ki megfelelő programot az adott osztályra, tanulóra. A
lebonyolításban pszichológus, logopédus és gyógypedagógus is segít.
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A tanulókat arra inspiráljuk, hogy az önálló ismeretszerzéshez használhatják az iskolai és a
városi könyvtárat, illetve iskolán belül az Internetet is.
Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
Kollégáink évek óta eredményesen alkalmazzák a kommunikációs képességfejlesztő
programokat, ezek megfelelő részét alkalmazzák a hátrányos helyzetű tanulók
integrációjában.
Nyári táborokban, erdei iskolákban, saját fejlesztésű programokat megvalósító
foglalkozásokon adunk tennivalót, tanulnivalót, s ez az új technika sokszor eredményesebben
fejleszt, mint a hagyományosak.
Szociális kompetenciák fejlesztése
A TÁMOP 3.1.4. pályázat szociális, környezeti és életviteli kompetenciaterületre kidolgozott
modulok beépítése a tanítási órákba.
A hátrányos helyzetű tanulóink társaikkal együtt részt vesznek mentálhigiénés programokban,
a rendőrség által szervezett, a Térségi Humánsegítő Szolgálat és a Védőnői Szolgálat
munkatársai által tartott előadásokon.
Néhány olyan osztályban, ahol ez szükségesnek látszik, az osztályfőnök a gyerekek
életmódjára vonatkozó kérdőívet alkalmaz. A mérés eredményeit elemzi, felhasználja a
nevelőmunkában.
A DÖK rendezvényei is lehetőséget nyújtanak a szociális kompetenciák fejlesztésére.
Ezt a cél szolgálják a hagyományos iskolai közösségfejlesztő, közösségépítő programjaink,
osztályszintű rendezvényeink is.
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek
A kulcskompetenciák fejlesztésével, az Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazásával
igyekszünk kompenzálni az eltérő szociális háttérből, a tanulási-, beilleszkedési- és
magatartási nehézségből vagy zavarból, illetve mentális problémából adódó hiányosságokat,
kiemelt figyelmet fordítva a halmozottan hátrányos helyzetű, a roma származású és a sajátos
nevelési igényű tanulóinkra.
Alsó tagozatban megtörténik a képességek megalapozása, melyeket a felső tagozaton
fejlesztünk tovább.
Adaptált integrált tantervvel, tantárgyi modulokkal, saját fejlesztésű tanítási projektekkel,
multimédiás taneszközökkel dolgozunk.
Bekapcsolódtunk a Szegedi Tudományegyetem Kutatócsoportjának programfejlesztő
tevékenységébe.
Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek
Vonzerejük, így fejlesztő erejük nagy. Iskolánkban a tanulók szabadidős programok iránti
igényét maximálisan igyekszünk figyelembe venni.
Osztályszinten döntenek a szülők a tanulók bevonásával a kirándulásokról, túrákról, erdei
iskoláról, mozi-, színház- és hangverseny látogatásról, mivel ezek anyagi vonzata a szülőket
terheli.
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Kirándulások, túrák, alkalmával célul tűzik ki az osztályok, hogy egy-egy kulturális vagy
természeti értékű helyet felkeressenek, megismerjenek.
Az integrációt segítő programok közül kiemelkedő jelentőségűek a különböző
sportfoglalkozások, melyek ezen túlmenően az egészséges életmódra nevelést is segítik.
Ezek:
- mindennapos testnevelés
- tömegsport foglalkozások
- iskolai sportkör
- úszásoktatás
- gyógytestnevelés
Integrációt elősegítő módszertani elemek
Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
Formái:
-órai differenciált munka és értékelés,
-csoportbontás,
-felzárkóztatás,
-egyéni fejlesztés,
-tehetséggondozás,
-középiskolai előkészítő,
-önálló feladatok, kutatások.
Kooperativitás
Osztálykeretben és napköziben is szerveződnek kooperatív csoportok.
Projektmódszer
Műhelymunka, a tanári együttműködés formái
Értékelő esetmegbeszélések
- Előző és következő intézményi fokozatok fórumai
- Nevelőtestületi értekezletek (tantestületi értekezlet, tanácskozás)
- Munkaközösségek foglalkozásai (munkaértekezlet, esetmegbeszélések,
megbeszélések)
- Iskolavezetés megbeszélései, tanácskozásai
- Kibővített iskolavezetés

szakmai

Problémamegoldó fórumok
Fórum jellegű tanácskozások, egyéni megbeszélések:
- gyermek-és ifjúságvédelmi felelős és osztályfőnökök,
- gyermek-és ifjúságvédelmi felelős és a Térségi Humánsegítő Szolgálat munkatársai
- egy osztályban tanítók közössége,
- egy épületben tanítók közössége,
- ISzMK, OSzMK-k között.
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Háromhavonta kötelező kompetenciaalapú értékelési rendszer eszközei
Szöveges értékelés
OM honalpján található szöveges értékelést használjuk.
Egyéni fejlesztési napló
A tanulók egyéni fejlesztéséről vezetjük. Bemeneti állapotnak felhasználjuk az intézményünk
által kidolgozott felmérő lapokat, amelyek feltárják a tanulók hátránypontjait. Ennek alapján
készítjük el az egyéni fejlesztési terveket, tartjuk meg a foglalkozásokat.
Magatartás-füzet
Multikulturális tartalmak
Multikulturális tartalmak a helyi tantervben jelennek meg.
A felső tagozat projektjei, a tantárgyi modulok multikulturális tartalommal bírnak.
Továbbhaladás feltételeinek biztosítása
Pályaorientáció
Tanulóink pályaorientációját már hetedik osztály elején kezdjük megfigyelni, ahol szükséges
segítséget nyújtva. Minden év októberének végén, november elején részt veszünk a Békés
Megyei Munkaügyi Központ által szervezett „Száz út vár ránk” című pályaválasztási vásáron,
ahol a megye összes középiskolája bemutatkozik. Ettől kezdve figyelemmel kísérjük
tanulóink továbbtanulási terveit, segítve őket a reális választásban.
Fogadjuk a középiskolák beiskolázási felelőseit, akik tájékoztatót és bemutatót tartanak
intézményükről, az ott folyó nevelő-oktató munkáról.
Évente meghívjuk a helyi középiskolák képviselőit és a végzős évfolyam szüleit iskolánkba,
ahol részletes tájékoztatásra, személyes, közvetlen beszélgetésre nyílik lehetőségük az
érdeklődő szülőknek.
Szaktárgyi órákon különös figyelmet szentelünk a továbbtanulni vágyóknak, és egyénre
szabott követelményrendszert dolgozunk ki számukra.
A pályaválasztási felelős kolléga napi kapcsolattartás mellett informálja, segíti, koordinálja a
tanulókat, a szülőket és a beiskolázó osztályfőnököket.
Továbbtanulásra felkészítő program
A felvételi tantárgyakból (matematika, magyar) középiskolai előkészítő foglalkozásokat
szervezünk az érdeklődő tanulóink számára, figyelembe véve az érintett középiskolák
felvételi- és követelménybeli szokás- és elvárásrendszerét.
Nyomon követés
A nyomon követés folyamatának leírás szerinti működtetése. Korrekt adatokra épülő
következtetések levonása, fejlesztési tervek megvalósítása.
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9. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
NEVELŐ-OKTATÓ
MUNKÁT
SEGÍTŐ
ESZKÖZÖK
ÉS
FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE
Eszközjegyzék
Az eszközjegyzékben az IPR működtetéséhez szükséges eszközök, berendezések is
szerepelnek.
A TÁMOP 3.1.4. program megvalósításából adódó célok:
- a kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során valósuljon meg a digitális oktatási
tartalmak integrálása
- az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő
hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a számítógép állomány
korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása
érdekében
- a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra
helyeződjön, amely hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a
kooperatív technikák fejlesztését
Alsó tagozat
Magyar nyelv és irodalom:
Tanári demonstrációs eszköz:
- Alsó tagozatos applikációs készlet (az alsós alapszókészlettel)
- Kis írott betűs ABC (oktatótábla)
- Nagy írott betűs ABC (oktatótábla)
- Kirakható betűsorozat
- Szótagkártya
- Képes betűkártyák
- Betűsín fából
- Betűtartó, falra akasztható
- Faliképek a beszédfejlesztéshez
- A szófajok rendszere (falikép)
- A hagyományos írásmód (ly – j) (falikép)
- Hogyan írjam? (falikép)
- Nyelvtan és helyesírás falitablók 2. osztály
- Hangtani ismeretek összefoglalása ( falikép )
- A szavak alakja és jelentése ( falikép )
- A szó ( falikép )
- Az igék ( falikép )
- A mondat ( falikép )
- Teljes hasonulás ( falikép )
Idegen nyelv: (Német és angol nyelv)
-

Német ABC ( oktatótábla )
Angol ABC - szóképek ( szemléltető eszköz )

Matematika:
- Matematikai szám- és jelkártyakészlet
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Szétszedhető köbdeciméter
Műanyag átlátszó testsorozat 10 db-os
Színes rudak készlete
Méterrúd fából
Űrmérték centiliteres
Űrmérték deciliteres
Űrmérték literes
Kéttányéros mérleg
Közforgalmi súly: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg
Időjárás- hőmérő 45 x 8 cm
Szorzótábla ( falikép )
Matematika II. számolás 100-ig ( falikép )
Matematika III. szorzás 100-ig ( falikép )
Matematika IV. számolás 1 millióig ( falikép )
Matematika V. terület, űrmérték, idő ( falikép )
Mértékegységek ( falikép )
Területszámítások ( falikép )
Szorzótábla, római számok ( falikép )
Számegyenes 0 …. 20
110 x 30 cm műanyag lécezett
Számegyenes –10 ….. 20 110 x 30 cm műanyag lécezett
Számegyenes 0 …… 100
110 x 30 cm műanyag lécezett
Táblai egyenes vonalzó
fa 100 cm
Táblai háromszög vonalzó fa 45/ 45/ 90 fok
Táblai háromszög vonalzó fa 60 / 30 / 90 fok
Táblai mágnes, korong
18 x 6 mm
Táblai mágnes, hasáb 25 x 12,5 x 6 mm
Táblai mágnes, színes korong, átmérő: 30 mm
Testmagasságmérő
Számok bontása 1-10-ig

Környezetismeret:
- A virágos növény részei ( oktatótábla )
- A fák ( oktatótábla )
- A májusi cserebogár ( oktatótábla )
- Az emberi élet szakaszai ( oktatótábla )
- Gyógynövények ( falikép )
- Élelmiszer növényeink ( falikép )
- A téli madáretető vendégei ( falikép )
- A mezők és a szántóföldek madarai ( falikép )
- Lombkoronás fák és terméseik ( falikép )
- Tűlevelűek és cserjék ( falikép )
- Vadon élő állatok I. ( az erdő állatai ) ( falikép )
- Vadon élő állatok II. ( kisemlősök ) ( falikép )
- A vízpartok élővilága ( falikép )
- Rétek, legelők életközössége ( falikép )
- A mezők, szántóföldek életközössége ( falikép )
- A kertek hasznos és védett állatai ( falikép )
- Bogarak, rovarok ( falikép )
- A kakas és a tyúk ( falikép )
- A szarvasmarha ( falikép )
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Naprendszer ( falikép )
Gyökerek, termések ( falikép )
Gyümölcsök ( falikép )
Háziállatok ( falikép )
Az erdő szintjeinek állatvilága ( falikép )
Testünk ( falikép )
Járművek, közlekedés ( falikép )
Az idő falikép 50 x 70 cm ( falikép )
A víz körforgása a természetben ( falikép )
Környezetszennyezés ( falikép )
Domborzati földgömb: 25 cm átmérő
Magyarország domborzata és vizei ( térkép ) 160 x 120 cm
Magyarország megyéi és közlekedése ( térkép ) 160 x 120 cm
Iskolai iránytű
Tanulói iránytű
Terepasztal
Kézi nagyító 50 mm nyeles

Technika:
- Hegyes végű olló
- Szövőkeret
- Kés
- Táblázatok: gyalogos
 közlekedés
-

kerékpáros
Útjelzőtáblák, lámpák, útburkolati jelek…
Videokazetták – oktatófilmek

Rajz:
- Képzőművészeti alkotások gyűjteménye
- Diasorozat - művészeti és néprajzi ismerethez
Testnevelés:
- Bordásfal
- Gyűrű
- Tornaszőnyeg
- Kispad
- Zsámoly
- Ugrószekrény ( több részes )
- Dobbantó
- Mászókötél
- Ugrálókötél
- Magasugró állvány
- Magasugró léc
- Labdák: kislabda, medicin ( kicsi, nagy ) gumilabda, kosárlabda, röplabda
- Palánk ( kosárlabda )
- Kapuk
- Karikák
- Mérőszalag
- Stopper óra
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Síp
Gereblye
Ásó

Ének - zene:
- Kis hangszerkészlet, ritmushangszerek
- Kis hangszerkészlet, faütősök
- Cintányér ( átmérő: 20 cm )
- Fadob kéthangú
- Kasztanyetta ( nyeles )
- Triangulum
- Ujj cintányér
- Népzenei lemezek, kazetták
- Komolyzenei lemezek, kazetták
Informatika:
- Számítástechnikai falitérkép I. ( 6 db-os )
- Számítógépek + tartozékok
Fejlesztés: (fejlesztő szoba, terem )
- Tábla
- Magnó
- Színes faliképek
- Fejlesztő-játékok: mozgás, hallás, ért.kép. fejl.
- Asztalkák
- Székek
- Padok
- Bordásfal
- Szőnyeg
- Tükör
- Kocka
- Labda
- Játékok – rajzeszközök
Egyéb:
- A Magyar Köztársaság címere ( fa keretben )
- Himnusz ( falikép )
- Szózat ( falikép )
- Rádiómagnó 2 kazettás sztereó
- Televízió 55 cm
- Videomagnó 2 fejes
- Falitábla sima 100 x 100 cm
- Falitábla vonalas 100 x 100 cm
- Falitábla négyzethálós 100 x 100 cm
- Mágnestábla
- Parafa tábla fa kerettel 120 x 60 cm
- Színes kitűző parafa táblához
- Fehér kréta
- Színes kréta
- VEGA írásvetítő
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Írásvetítő fólia tekercs
Fóliaíró toll utántölthető
Junior vetítővászon 125 x 125 állványos

Felső tagozat
Magyar nyelv és irodalom: 5 - 8. évfolyam
- Magyar írók, költők arcképei ( 38 db -os )
- Magyar irodalomtörténeti térkép
- Magyar nyelvtan garnitúra ( 10 db-os )
- Philips rádiómagnó 2 kazettás sztereó
- Panasonic CD-s rádiómagnó 1 kazettás sztereó
Idegen nyelv: német (4 - 8. évfolyam)
- VEGA írásvetítő
- Porvédő huzat írásvetítőhöz
/az írásvetítő vászon használatához szükséges fali vetítővászon, fóliák és filctoll/
- Német nyelvi garnitúra
- Neue Rechtschreibung/ Deutschsprachige Lande
- Német ABC
- Képek társalgási témákhoz ( 42 db - 60 x 44 cm )
- Hangkazetta ( Hueber Kiadó ) a Pingpong I. c. német nyelvkönyvhöz
- Mach mit! c. videokazetta a Pingpong nyelvkönyvcsaládhoz ( Hueber Kiadó )
- CD-s rádiómagnó
- Hangkazetta a Pingpong II.c. német nyelvkönyvhöz
- Die Zeit
- Das Verb
Tanulói eszközök:
- Tesztgyűjtemény a Pingpong nyelvkönyvcsaládhoz ( 1 pld. )
- Nyelvi szótárak: német - magyar
magyar - német
- Német rendszerező nyelvtan: Pl. Karácsony - Tálasi: Német nyelvtan középiskolások számára
Angol: (1-8. évfolyam)
- Sentence – Building
- English for Beginners
- Irregular Verbs
- Time and Seasons
- London térkép
Szoftverek:
- Tenses I. ( igeidők )
- Prepositions ( elöljárószók )
- Irregular verbs ( rendhagyó igék )
- Spelling ( helyesírás gyakorló )
- Tenses I. ( igeidők ) II.
- Prepositions ( elöljárószók ) II.
- Irregular verbs ( rendhagyó igék ) II.
- Spelling ( helyesírás gyakorló ) II.

105

Matematika: ( 5 - 8. évfolyam )
5. osztály
- Méterrúd
- Karosmérleg súlysorozattal
- Táblai rajzeszközkészlet
- Táblai vonalzó: hosszú, háromszögű
- Táblai körző
- Táblai szögmérő
- Négyzetméter – modell
- Dienes – készlet
- Színes rudak készlete
- Mértani testek sorozata ( téglatest, kocka )
- Űrmértékmodell, mérőedények ( cl, dl,l )
- Szétszedhető köbcentiméter
- Demonstrációs lyukastábla
- Téglatest élvázmodell
- Képsíkrendszer a vetületi ábrázoláshoz
Faliképek:
- Geometriai alapfogalmak
- Helyi értéktáblázat
- Mértékegységek
- Területszámítások
- Terület és kerületszámítás
- Testek felszíne és térfogata
- Hogyan oldjunk meg szöveges feladatokat?
- Mágnesek (vastáblához)
- Írásvetítő fóliával
Tanulói eszközök:
5. osztály
- Tanulói karosmérleg, súlyok
- Mérőszalag
- Sík- és térgeometriai modellezőkészlet
- Hőmérő modell
- Kisautós modell
- Készpénz- adósságcédula modell
- Tanulói lyukastábla

6. osztály
- Applikációs készlet: forgásszögek
Faliképek:
- A négyszögek
- Nagy matematikusok arcképei
- Algoritmus folyamatábra
7. osztály
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Applikációs készlet:
Váltószögek, kiegészítő szögek
A háromszög belső szögeinek és külső szögeinek összege
Mértani testek: hasábok, henger
Faliképek:

-

Párhuzamos szárú szögek
Merőleges szárú szögek
Az egyenes henger

8. osztály
- Applikációs készlet: Pitagorasz tétele
- Mértani testek: forgáskúp, gúla, gömb
Faliképek:
- Hatványozás és négyzetgyökvonás
- Szöveges feladatok megoldásának lépései
- Lineáris függvény
- Másodfokú függvény
- Eltolás
- Az egyenes körkúp, a gúla
- A gömb
Fizika: (7-8. évfolyam)
7. osztály
- Mikola- féle üvegcső
- Metronóm
- Kiskocsik
- Lejtő
- Ejtőzsinór
- Karos mérleg
- Rugós erőmérő ( 0,25 N; 2,5 N; 25 N )
- Akasztós súlysorozat
- Acélrugó
- Lejtő modell
- Kétoldalú emelő
- Vízibuzogány
- Közlekedőedény
- Hajszálcsöves közlekedőedény
- Lyukacsos oldalú üveghenger
- Arkhimédeszi hengerpár
- Üvegkád
- Hidraulikus sajtó
- Toricelli cső
- Fajsúlytestsorozat
- Eszköz a nyomás mérésére folyadékban
- Demonstrációs hőmérő
- Gravesande készülék ( golyógyűrű )
- Emeltyűs pirométer
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Pohárkaloriméter
Üvegpohár
Lombik
Bimetál
Asztalra szerelhető csiga

Tanulói eszközök:
- Tanulói karosmérleg
- Rugós erőmérő ( 2,5 N -os )
- Mechanikai tanulókísérleti készlet I-II.
- Hőtani tanulókísérleti készlet
- Hőmérő
- Mérőhenger
- Főzőpohár
- Műanyag kád
8. osztály
- Elektrovaria
- Ebonitrúd
- Üvegrúd
- Elektroszkóp
- Demonstrációs V és A mérő egyenáramú
- Iskolai áramátalakító
- Zsebizzó, karácsonyfaizzó
- Zsebtelep
- Volta elem modell
- Izzólámpa
- Mágnesrúdpár
- Mágnestű
- Elektromágnes
- Elektromos csengő
- Csengőreduktor
- Elektromos motormodell
- Mágnespatkó
- Indukciós tekercspár
- Transzformátor ( szétszedhető )
- Hősugárzó
- Tekercsek ( különböző menetszámú )
- Váltakozó áramú V és A mérő
- Vezeték banándugóval
- Krokodilcsipesz
- Írásvetítő
- Transzparensek
- Borszeszégő
Tanulói eszközök:
- Elektromosságtani tanulókísérleti készlet
- Zsebtelep
- Zsebizzó + foglalat
- Vezeték banándugóval
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Krokodilcsipesz
Tanulói V és A mérő ( Voltax )
Optikai készlet

Kémia: ( 7- 8. évfolyam )
7. évfolyam
- Főzőpoharak ( 50 ml; 100 ml; 250 ml;
- Óraüvegek
- Kémcsövek
- Borszeszégők, gázégők
- Üvegkádak
- Liebig-hűtő, golyós hűtő
- Oldalcsöves lombik
- Üvegtölcsér; kristályosító csésze
- Üvegbot; üvegcsövek; pipetták
- Vízbontó-készülők
- Csepegtető tölcsér
- Gázfelfogó henger
- Gömblombik, állólombik
- Erlenmeyer- lombik; frakcionáló l.
- Vegyszeres kanál
- Kémcsőfogó
- Vasháromláb
- Azbesztháló
- Vasállvány ( Bunser-állvány )
- Lombikfogó
- Tégelyfogó
- Kettős dió, szűrőkarika
- Fémcsipesz
- Gumidugók, gumicsövek
- Dugófúró sorozat
- Üvegmosó kefe, kémcsőkefe
- Vegyszerszekrény
- Méregszekrény
- Periódusos rendszer
- Oktatótáblák ( atomok el.vonzó kép., kőolajfeldolg., a per.rend. első 20 atomjának el.szerkezete )
- Tudósok arcképei ( sorozat )
- Pálcika modell (-elektronszerk.-i modellek mágnestáblával )
- Kalotta modell
- Hőmérők
- Nátrium-klorid kristályrács
- Grafit + kristályrács
- Gyémánt kristályrács
- Mágnes
- Kémia 7. osztály, Transzparens készlet
- Dörzsmozsár törővel
- Labor mech. táramérleg, súlysorozat
- Kémcsőállványok
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Égetőkanál
Elszívó berendezés
Egyszeres és többszörös kov. kötés ( modell )
Szilícium-dioxid kristályrácsa
Jód kristályrács
Mérőhenger
Szűrőpapír

Tanulói eszközök:
- Tankönyv
- Munkafüzet
- Ellenerőző feladatlapok
8. osztály
- Oktatótáblák: fémek reakciói vízzel; fémek reakciói savval; sav-bázis reakció; közömbösítés; a fémek redukálósora; alumíniumgyártás; vasgyártás; acélgyártás
- Drótháromszög kerámia gyűrűvel
- Kék lakmusz; színtelen fenolftalein
- Piros lakmusz; piros fenolftalein
- Univerzális indikátor
- Gázfejlesztő készülék
- Kipp-féle gázfejlesztő készülék
- Areométer sorozat
- Szűrőpalack
- Frakcionáló lombik
- Kémia 8. osztály, Transzparens készlet
Történelem: ( 5 - 8. évfolyam )
- Térképek: van
- Diasorozat az általános iskolai történelem tanításához ( 5. osztály )
Videokazetta: ( 15 db )
- Az ókori Egyiptom
- Egyiptomi hétköznapok
- Egyiptom, a Nílus ajándéka
- Széthi, a fáraó. A piramisok
- A kínai Nagy Fal
- Az ókori Hellász
- Görögország, Az ókori Róma
- Róma és Porupci. Róma építészete
- Colosseum és Róma. Álmos vezér
- Honfoglalás, államalapítás
- Aquincum
- Samsung ( videomagnó )
- Írásvetítő VEGA
- Írásvetítő transzparens
Tanulói eszköz:
- 15 db tanulói egységcsomag
6. osztály:
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Térkép:
- Magyarország a XIII. században
- Magyarország ( X - XI. sz. )
- Diasorozat: Magyar koronázási jelvények
- Falikép: - A magyar államcímer története
- Középkori társadalom
Videokazetta:
- Élet a középkori Európában
- Céh - inas - legény - mester
- Hunyadi Mátyás
- Mohács, Magyar ereklyék
- Nagy Szulejmán és kora
- Transzparens: az általános iskolai történelemhez ( 6. osztály )
Tanuló eszköz:
- Tanulói egységcsomag 12 - 2 főre osztályonként

Etika: (7. osztály)
- Videomagnó
- Magnó hangkazettákkal
- Philips CD-s rádiómagnó
- Diasorozat: általános iskolai történelemhez ( 7. osztály )
Történelem: (7. osztály)
Térkép
- A magyar államcímer története
- A Föld a XVI - XVIII. Században
- Európa 1799 - 1815
- Ipari forradalom
- Európa 1815 - 29
- Európa 1830 - 48
- Európa 1871 – 99
- Magyarország közigazgatása 1910
Videokazetták:
- Rákóczi – szabadságharc
- A francia forradalom
- Reformkor, A kiegyezés
8. osztály:
Térképek:
- A trianoni béke következményei
- Az első világháború
- A bécsi döntések következményei
- Európa és a Szovjetunió
- Európa és a hitleri diktatúra
- Európa 1945 – 89
- A második világháború
- Az Európai Unió
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Európa 1989 – 99
Videokazetta:
Oroszország a cártól Sztálinig
Versailles
A II. világháború
1956. október 23.
Transzparens:
Transzparens sorozat a 8. évfolyam tanításához
Diapozitív sorozat a 8. évfolyam tanításához

Tanulói eszköz:
- Tanulói egységcsomag 15 db

Természetismeret: ( 5 - 6. évfolyam )
5.osztály:
Meteorológiai és tájékozódási eszközök:
- Iskolai iránytű fatokban
- Kettősfalú csapadékmérő
- Terepasztal
- Időjárásjelző
- Szélerősségmérő
- Laptájoló
Oktatótáblák:
- Vulkánok
- Hegységképződés
- Kőzettani táblázat
Faliképek:
- Ásványfajták
- Vulkánok működése
Műanyagmodellek:
- A Föld vetődése
- A Föld gyűrődése
- Vulkánmodell

Földgömbök:
- Tanári duplex földgömb
Térképek:
- A föld domborzata és vizei
- Európa domborzata és vizei
- Magyarország domborzata és vizei
- A Föld éghajlata
- Várostérképe
- Turistatérképek
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Ásvány és kőzetgyűjtemény
Írásvetítő
Vetítővászon
Térképtartó állvány
Írásvetítő fóliaanyag ( környezetismeret 5. és 4. osztály )

Tanuló eszközök:
- Tanulói iránytű: 10 db
- Domborzati földgömb 25 cm-es 10 db
- Földrajzi atlasz
- Nagyító: 10 db
Hőtanhoz:
- Demonstrációs hőmérő
- Borszeszégő- főzőpohár
- Hőtágulást bemutató eszköz:
-

Gravesande készülék
Emeltyűs piraméter
Lombik gumidugóval ( beépített üvegcsővel )
Lázmérő- bimetál
Minimum, maximum hőmérő

Tanulói eszközök:
- Tanulókísérleti hőmérő: 10 db
- Borszeszégők : 10 db
- Főzőpohár: 10 db
Fénytani ismeretek:
- Írásvetítő
- Optikai pad
- Lencsék, tükrök, prizmák
- Üvegkád
Zoológiai faliképek:
- Földigiliszta
- Házi légy
- Mézelő méh
- Cserebogár
- Lepkék
- Házityúk
- Ló
- Szarvasmarha
- Házi macska
Botanikai faliképek:
- Kukorica
- Burgonya
- Szőlő
- Almafa
- Borsó
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Állattani modellek:
- Egércsontváz üvegkazettában
- Fogtípusok gyűjteménye ( állati )
- Galambcsontváz fatalpon
- Kutyakoponya
- Macskacsontváz
- Rovartest tagoltsága – dobozos
- Sertéskoponya
- Sertés lábfej-dobozos
- Verébcsontváz üvegkazettában
- Cserebogár fejlődése
- Májusi cserebogár ( beágyazás )
- Patkánykoponya
Tanulói eszköz:
- Biológiai albumok
- Növényismeret: 10 db (növényhatározó)
- Állatismeret: 10 db (állathatározó)
Kitömött állatok:
- Kitömött egér
- Kitömött házi (macska ) kacsa
- Kitömött veréb
Növénytani modellek:
- Almafa virága
- Burgonya virága
- Búza virága
- Veteményborsó virága
Mikroszkóp:
- Tanári mikroszkóp
- Írásvetítő
- Vetítővászon
- Írásvetítő fóliaanyag (környezetismeret 4 - 5. osztály biológia )
Tanulói eszköz:
- Kézi nagyító: 10 db
- Bonctű: 20 db
- Hegyesvégű csipesz: 10 db
- Tanulói mikroszkóp: 6 db
6. osztály
Oktatótábla:
- Földrajzi övezetesség
Falitérkép:
- Naprendszerünk
- A Föld forgása és keringése
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Térképek:
- Magyarország közigazgatása, közlekedése
- Budapest
- Magyarország domborzati és természetvédelmi térképe
- Föld éghajlata
- Európa domborzata és vizei
- Magyarország domborzata és vizei
- Kárpát medence domborzata
- Föld domborzata és vizei
- Magyarország régió térképei
Földgömbök:
- Tanári duplex földgömb
Dombortérkép:
- Kárpát medence dombortérképe
- Térképtartó állvány
- Írásvetítő
- Vetítővászon
- Írásvetítő fóliaanyag - Csillagászat
- Magyarország
- Ásvány és kőzetgyűjtemény
- Terepasztal
Tanulói eszköz:
- Földrajzi atlasz
- Domborzati földgömb 25 cm-es: 10 db
- Nagyító: 10 db
Zoológiai falitérkép:
- Egysejtűek I – II.
- Gyűrűsférgek
- Pióca
- Folyamirák
- Vöröshangya
- A nagy zöld szöcske
- A ponty
- A béka
- A gyík
Botanikai faliképek:
- Mohák
- Páfrányok
- Erdei fenyő
- Tölgy, Nyír, Fűzfa
Tanulói eszköz:
- Biológiai album
- Állatismeret: 10 db

( állathatározó )
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- Növényismeret: 10 db ( növényhatározó )
- Nagyító: 10 db
Ökonómiai oktatótáblák:
- Hazai erdők táplálékhálózata
- Táplálékhálózat vízben és vízparton
- A rét táplálékhálózata
- Táplálkozási lánctípusok
Állattani modellek:
- Béka csontváza üvegkazettában
- Rák tagoltváza dobozos
- Fogtípusok gyűjteménye ( állati )
- Páros ujjú patás - őz
Kitömött állatok:
- Kitömött fácán
- Kitömött róka
- Kitömött tőkésréce
- Kitömött mezei nyúl
Növénytani modellek:
- Mogyoróbokor virága
- Zsálya virága
- Tulipán virága
Diasorozat:
- Védett hüllők
- Védett kétéltűek
- Magyarország védett vadvirágai
- A magyar Alföld védett növényei
- Puszták védett madarai
- Erdők védett madarai
- Lakott területek, kertek védett madarai
- Tópartok védett madarai
- Nedves rétek védett madarai
Mikroszkóp:
- Tanári mikroszkóp
- Írásvetítő
- Vetítővászon
- Diavetítő
- Térképtartó állvány
Könyvtári könyvek:
- Magyarország Nemzeti Parkjai
- Értékmegőrző Magyarország
- Vörös könyvek - védett növények

116

Videofilmek:
- Magyarország Nemzeti Parkjai
Tanulói eszköz:
- Tanulói mikroszkóp: 6 db
Földrajz:
7. osztály
Oktatótáblák:
- Földtörténet
- Monszun
- Passzát
- Földrajzi övezetesség
Faliképek:
- Nagy földrajzi felfedezők arcképei
Földgömbök:
- Tanári duplex földgömb
Falitérképek:
- Föld domborzata és vizei
- Európa domborzata
- Európa politikai térképe
- Dél-Európa
- Észak-Európa
- Nyugat-Európa
- A Föld éghajlata
- A Föld országai
- A Föld morfológiai térképe a tenger- domborzatával
- Afrika domborzata
- Ausztrália és Óceánia domborzata
- Ázsia domborzata
- Észak-Amerika domborzata
- Dél-Amerika domborzata
- Észak-Ázsia domborzati és politikai térképe
- Dél-Ázsia domborzati és politikai térképe
- FÁK országai
- Írásvetítő
- Írásvetítő fóliasorozat:
- Afrika és Ausztrália
- Amerika
- Ázsia
- Európa
- Vetítővászon
- Ásvány és kőzetgyűjtemény
- Terepasztal
- Videokazetták: - Élő bolygó
- Egyetlen Föld
- A kék bolygó
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Televízió
Video

Tanulói eszköz:
- Politikai földgömb:
25 cm-es: 10 db
- Domborzati földgömb: 25 cm-es: 10 db
- Földrajzi atlasz
- Nagyító: 10 db
8. osztály
Térképek:
- Közép-Európa domborzata, országai
- Magyarország megyéi és közlekedése
- Magyarország domborzata és vizei
- Magyarország Eurórégiókkal
- Budapest térképe
- A Dél-Alföld régiótérképe
- A Kárpát-medence domborzata
- FÁK országai
- Európa domborzata és vizei
- Európa országai
- Magyarország domborzati és természetvédelmi térképe
- Vaktérkép sorozatok
Dombortérképek:
- A Kárpát medence
Földgömbök:
- Tanári duplex földgömb
Oktatótáblák:
- Földtörténet
Meteorológiai és tájékozódási eszközök:
- Kettősfalú csapadékmérő
- Talajhőmérő
- Időjárásjelző ( barométer, hőmérő )
- Szélerősségmérő
- Írásvetítő
- Vetítővászon
- Írásvetítő fóliasorozat: Európa Magyarország
- Ásvány és kőzetgyűjtemény
- Hazánk talajtípusai – dobozos készítmény
- Terepasztal
- Térképtartó állvány
- Térképtároló szekrény: 30 db-os 3 ajtós
- Televízió
- Video
- Videokazetták: Hazai tájakon
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Tanuló eszköz:
- Földrajzi atlasz
- Nagyító: 10 db
Biológia: (7-8. évfolyam )
7. osztály
- Baktériumok falikép ( 84 x 118 cm )
- Egysejtűek
- Szivacsok, csalánozók oktató tábla
- Rendszertan falikép sorozat
- Növénytan falikép sorozat
- A virág és a virágzat
- Megporzás, megtermékenyítés, termés kialakulása ( oktatótábla )
Tanulói eszköz:
- Növényhatározó
- Állathatározó
8. osztály
- Az emberi csontváz elölről
- Az emberi csontváz hátulról
- Az idegrendszer elölről
- Az idegrendszer hátulról ( falikép 84 x 200 cm )
- A belső szervek
- A máj
- A bőr
- A belső elválasztású mirigyek
- Embriológia I.
- Embriológia II. ( faliképek 84 x 118 cm )
- Emberi csontváz ízületi szalagokkal
- Gerincoszlop szabvány, medencével, nyakszirtcsonttal
- Szülésimetszet modell
- Agymodell 8 részes
- Csont szerkezete ( 500 x nagyítás )
- Emésztőrendszer
- Vese mellékvesével
Tanulói eszköz:
- Biológiai album
Egészségtan:
- A rák
- A tuberkulózis ( falikép 84 x 118 cm )
- Nemi betegségek
- A menstruációs ciklus
- Bélparaziták II.
- Az egészséges fogsor
- A szexuális úton terjedő betegségek
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A fejfájás
Az AIDS
A füst és gázmérgezés
A dohányzás veszélyei
A kábítószerek
Az alkohol káros hatásai ( falikép 56 x 67 cm )

Ének - zene: ( 5 - 8. évfolyam )
- Panasonic CD-s rádiómagnó 2 kazettás sztereó 2 x 10 W SZINTÉZ. TUNER.
TÁVIR. SZALAGSZÁMLÁLÓ
- Philips rádiómagnó 2 kazettás sztereó 2 x 1 W, mélykiemelés, beépített mikrofon
- Kis hangszerkészlet, ritmushangszerek 1 db ( 8 db-os )
- Kis hangszerkészlet, faütősök 1 db
( 8 db-os )
- Csörgőkarika fa, 25 cm 1 db
- Hangvilla 2 db
- Hangsor faállványon
- Kottaállvány 2 db
- Metronom 1 db
- TDK magnókazetta ( normál )
Tanulói eszköz:
- Kis hangszerkészlet, ritmushangszerek
- Kis hangszerkészlet, faütősök
- Csörgőkarika fa, 25 cm
Testnevelés: (5 - 8. évfolyam)
5-6. évfolyam
- Öltözőpad kétoldalas erősített

2 m-es

6 db

Atlétikához:
- Mérőszalag 20 m-es 3 db
- Mérőszalag 50 m-es 1 db
- Stopperóra Rucanor
4 db
- Bírósíp
5 db
- Pályavonalzó kocsi
1 db
Labdapumpa
1 db
- Sünilabda
15 db
- Dobólabda tömör gumi 120 g, verseny 15 db
- Medicinlabda 1 kg-os, ( 15 db ) 2 kg-os, ( 15 db ) 3 kg-os ( 5 db )
- Ugráló kötél 2 m-es ( 15 db ), 2,5 m-es ( 15 db )
- Húzókötél 9 m x 20 mm ( 1 db )
- Mászókötél 8 m x 32 mm ( 4 db )
- Egykezes súlyzó 1 kg-os ( 60 db )
- Egykezes súlyzó 2 kg-os ( 60 db )
- Váltóbot ( 4 db )
- Magasugró mérce fa 1 pár
- Magasugró léc üvegszálas, iskolai 4 m ( 3 db )
- Rajttámla fémből ( 4 db )
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Szöges cipő 37-es, 38-as, 39-es, 40-es 4 – 4 pár
Ugródomb 400 x 140 x 40 cm ( 1 db )

Torna:
- Bordásfal kétszakaszos ( 15 db )
- Tornazsámoly műbőr borítással ( 15 db )
- Tornaszekrény 5 részes műbőr borítással ( 2 db )
- Tornapad tömör fenyő lappal 4 m-es ( 6 db )
- Mászórúd 6 m-es ( 5 db )
- Mászókötél 6 m-es ( 5 db )
- Gyűrű iskolai, kötélen 8 m -ig ( 1 db )
- Talajgerenda vagy Tornagerenda velúr borítással ( 1 db )
- Ugródeszka, iskolai filc borítással ( 2 db )
- Testmagasságmérő ( 1 db )
- Súlypontemelkedés mérő ( 1 db )
- Tornaszőnyeg 200 x 140 x 10 ( 6 db )
- Tornaszőnyeg 400 x 140 x 10 ( 6 db )
- Filcszőnyeg 6 m x 2 m x 2 cm ( 1 db )
- Hasizompad ( 4 db )
- Tornakarika 90 cm, műanyag ( 20 db )
- Tornabot
( 20 db )
Labdajátékok:
- Színes műanyag labda 26 - 28 cm
( 30 db )
- Futball labda bőr 5-ös Winner Classic ( 5 db )
- Kézilabda junior natur bőr Winner
( 10 db )
- Kézilabda női natur bőr Winner
( 10 db )
- Kosárlabda gyakorló-, gumi 7-es
( 15 db )
- Röplabda varrott bőr Winner
( 15 db )
- Pingponglabda, Joola Trcining gyakorló ( 20 db )
- Pingpongütő ( 5 pár )
- Kézilabda kapu fából ( 2 db )
- Kosárpalánk fából ( 180 x 10-es ) ( 4 db )
- Kosárgyűrű fix, csőből ( 4 db )
- Pingpongasztal gördíthető ( 2 db )
- Kézilabdaháló- standard 10 x 10 ( 1 pár )
- Kosárlabdaháló, iskolai ( 2 pár )
- Pingpongháló tartóval ( 2 db )
- Röplabdaháló ( 2 db )
- Labdarugó kapuháló 12 x 12 ( 1 pár )
- Labdatartó háló 20 db-os ( 1 db )
- Labdatartó háló 10 db-os ( 1 db )
- Röplabdaállvány alumíniumból ( 1 db ) ( verseny, állítható, hüvelyes )
- Vax kézilabdához ( 4 db )
- Magnézium-carbonát ( 2 db )
7-8. évfolyam
Mindenből ugyanazokat a szereket használjuk, mint az 5-6. évfolyamon.
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Atlétikából:
- Súlygolyó
- Súlygolyó

3 kg-os ( 4 db )
4 kg-os ( 4 db )

Technika - lány ( 5 - 6 - 7 - 8. évfolyam )
-

Varrótű
50 db
Hímzőfonál
50 db
Olló
30 db
Kötőtű ( 4-5 )
20 db
Horgolótű
20 db
Kötőfonál
20 db
Gombostű
100 db
Cikk-cakk olló
2 db
Szabóolló
1 db
Fehér vászon
5m
Fehér kongré
5m
Színes filc anyag
5m
Kartonpapír ( színes ) 20 db
Színeslap csomag
20 db
Ragasztó ( Technokol ) 20 db
Szövőkeret
20 db
Vizespohár
Gyúródeszka
Nyújtófa
Burgonyaprés, fém
Szűrőkanál
Négyoldalú zöldségszeletelő
Tojásszeletelő 2 db
Kenyérkosár

7 – 8. évfolyam
- Palacsintasütő teflon 22 cm 3 db
- Fazék 6 l-es
- Alu Parasztál 32 cm
- Fazék 10 l-es
- RM Merőkanál 2 db
- Evőkanál
20 db
- Evővilla
20 db
- Evőkés
20 db
- Teáskanál
20 db
- Süteményesvilla
20 db
- Hámozókés 66/ 175
- Hámozókés 6 cm 10 db
- Kenyérkés 21 cm
2 db
- Mély tányér 15 db
- Lapostányér 15 db
- Kompotos tálka 15 db
- Levesestál
3 db
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Főzelékestál 3 db
Porcelánkancsó 1,5 l-es 3 db
Porcelánbögre 2 dl
20 db

Technika: fiú
5 - 6. osztály
- A modellek készítéséhez a szerszámok megfelelő számban állnak rendelkezésre.
7. osztály
- Szerelőkészlet a gépelemek tanításához
8. osztály
- Elektrotechnika I.
- Elektrotechnika II.
Rajz és vizuális kultúra: ( 5 -8. évfolyam )
Rajzterem:
- Televízió
- Video
- Írásvetítő
- Diavetítő hosszabbító zsinórral
- Diasorozatok
- Videofilmek:
- Építészet
- Jelképtár
- Játék a műalkotásokkal
- Milyen lesz a mi házunk, stb.
- Könnyen mozgatható rajzasztalok
- Nagyméretű festett, csiszolt, jó minőségű falitábla
- Polcok, könyvek, modellek számára
- Tárolóhelyek pl. agyag számára
- Fényt át nem eresztő sötétítő függöny
- Lámpa vagy reflektor
- Drapériák, stb.

Anyagok:
- festékek
- papírok
Módszertani anyagok:
- A vizuális kultúra tanterve – Tematikus tanmenet 1 -8. osztály ( Baranyai Zoltánné
1998 )
- Ábrázolás és Művészet - Kiválóra Minősített Tanterv ( MROE 1 – 10. )
- Vizuális nevelés feladatgyűjtemény 103. feladat ( Bodoczki István )
Módszertani lapok:
- Vizuális Kultúra
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Tanulói könyvek mely a nevelő eszköztárában is szerepel:
1. Tér-forma-szín 5-8 osztály
2. Barangolás a művészettörténetben:
- Őskor és ókor művészete
5 – 6. osztály
- Az V - XVIII. század művészete
7 – 8. osztály
3. A Szemtanú - sorozat
- Az Ókori Egyiptom
5. évfolyam
- Szín
5. évfolyamtól
- Perspektíva
7. évfolyamtól
- Írás
7. évfolyamtól
- Reneszánsz
8. évfolyam
4. Képekben a világ
7 - 8. évfolyam

ajánlott
ajánlott
ajánlott
ajánlott
ajánlott
ajánlott

Tanulói eszközök:
- ollók
- ragasztó
- papírok
- kartonok
- fénymásolási lehetőségek
Mozgókép és médiaismeret:
8. osztály
- Monacor electret mikrofon
- Grunding számlálós kazettás magnó
- Panasonic diktafon
- Panasonic mikrokazetta
- Panasonic videokazetta TDK
- TDK magnókazetta D- 90
- Panasonic videokamera vagy Panasonic videokamera, digitális
- Panasonic videomagnó
Hon- és népismeret:
5-6. osztály
Térképek:
- Magyarország ezredéves történelme
- Magyarország történelmi emlékei a Kárpát medencében
- Videomagnó
- Színes tévé
Videokazetták:
- Múlt - kor
- István király napja
- Székelyföld I-III.
- Keresztény ünnepek
- Magyar tájak I - IX.
- Másfélmillió lépés Magyarországon I-II.
- Video anyag Magyarország tájainak táncművészetéről
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kötelező irodalom
kötelező irodalom

Könyvek, ismeretterjesztő füzetek:
- Magyar népszokások
- Magyar népviseletek
- Népi hímzések könyve
- Tájak - korok művészete
- Ünnepi népszokások
- Tájszólások
- Nemzetiségek művészete
- Néprajzi könyvek
- Hajlékok típusainak bemutatása
- Balladák könyve ( Kallós )
- Népi megfigyelések
- Népköltészet: Petőfi, Arany, Móra, Móricz
- Magyar szólások és közmondások gyűjteménye
Zene:
-

Magnó
Kazetták
Népzene
Népdalok

Tanulmányi séta:
- Könyvtár
- Helytörténeti Múzeum
- Néprajzi kiállítás
- Tájház
Tanulói eszköz:
- Füzet
- Tankönyv

Tánc és dráma:
5. osztály
- Panasonic rádiósmagnó 2 kazettás
- Paraván a drámához
Informatika: (5 - 6 - 7 – 8. évfolyam)
5. osztály
- Számítástechnikai faliképek I. ( 6 db-os )
- Számítógép
- STABILO 641/4 Táblaíró készlet 4 színű
6. osztály
- IBMA 9 db-os
- Számítástechnikai faliképek II.
- Számítógép
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- ALIANCE/ M

Mágneses táblatörlő

7. osztály
- IBM A 9 db-os
- Számítástechnikai faliképek II.
- Számítógép
- ALIANCE/M Mágneses táblatörlő
8. osztály
- IBMA 9 db-os
- Számítástechnikai faliképek II.
- Számítógép
- ALIANCE/M Mágneses táblatörlő
Tanulói eszköz:
- Számítógép

9. A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK
FORMÁI, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI
Az iskolai nevelő-oktató munka eredményességének alapfeltétele, hogy a folyamatban
résztvevő partnerek (szülők, tanulók, pedagógusok) együttműködjenek. Ennek a kapcsolatnak
a kialakítása, tartalmassá tétele, erősítése kiemelt feladat.
10.1. Cél:
A tanulók személyiségének fejlesztése érdekében a nevelési eljárások elfogadtatása a
szülőkkel.
Őszinteségen, megértésen alapuló kapcsolat kialakítása a tanulókkal, szülőkkel.
A kevésbé aktív szülőket is érdekeltté tenni.
10.2. Feladat:
- tájékoztassuk a szülőket: nevelési céljainkról; alkalmazott eljárásokról, módszerekről,
- mindennapjainkról
- tegyük kapcsolatainkat tartalmassá; erősítsük fokozatosan, javítsuk folyamatosan azokat
- kérjük ki a szülők és tanulók véleményét az őket is érintő iskolai döntésekben
- biztosítsunk alkalmat arra, hogy a szülők gyermekeikkel együtt tevékeny résztvevői
legyenek intézményünk életének
- folyamatosan tájékoztassuk a szülőket az iskolai honlapon
- mérjük fel partnereink igényeit, hogy elvárásaiknak eredményesen meg tudjunk felelni
10.3. Szülővel, közösséggel való együttműködés formái:
Szervezeti formák:
- intézményi szülői munkaközösség
- osztály szülői munkaközösség
- „Gyermekekért” intézményi alapítvány működtetése
- szülői értekezlet, családlátogatás, fogadó óra tartása,három havonkénti értékelő
megbeszélések
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-

a szülők folyamatos tájékoztatása gyermekük tanulmányi eredményéről és az iskolai
élet eseményeiről.
nyílt tanítási napok
kulturális rendezvények
Kis Bálint Napok rendezvénysorozat
sportrendezvények

Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei
- a szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés növelése érdekében a
kooperatív technikák alkalmazása (pl. szülői értekezlet)
- a SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás
- nyilvánosság biztosítása a kompetencia alapú oktatásról
10.4. A megvalósulás színterei:
- a Kis Bálint Napok rendezvényeinek szervezésébe bevonjuk a szülőket
- az iskolai „Menza-bulik” rendezéséhez kérjük a szülők segítségét
- osztálykirándulások, táboroztatások alkalmával igénybe vesszük a kísérő szülők
segítségét
- szülők bevonásával történik a papírgyűjtés, alapítványi bál, családi est
- szervezése, iskolaújság szerkesztése
- kulturális rendezvények, versenyek anyagi segítése,
- pályaválasztási szülőértekezlet, szülők és pedagógusok együttműködése a sikeres
továbbtanulás érdekében
- az óvoda-iskola közötti átmenet segítését szolgáló rendezvények
- igazgatói tájékoztatás: diákgyűlésen, iskolaújságban és diáktanács gyűlésen
- DÖK segítő pedagógus tájékoztatója: diákgyűlésen, faliújságon, iskolarádióban,
iskolaújságban
- osztályfőnökök tájékoztatója: osztályfőnöki órákon folyamatosan
- szakkörvezetők, foglalkozásvezetők tájékoztatói
- iskolai honlap

10.5. Együttműködés a tanulói közösséggel:
Szervezeti formái:
- osztályközösségek
- diákönkormányzat
- napközis közösségek
- szakköri közösségek
10.7. Sikerkritérium:
- megvalósul a tartalmasabb sokoldalú együttműködés tanulók, pedagógusok, szülők
kapcsolatában
- szülők és tanulók aktív kezdeményezők az együttműködési lehetőségek bővítésében,
elismerik egymás eredményeit
- megértő, közvetlen légkör alakul ki minden közösségben.
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11. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM
Az egészség nem más, mint a betegség hiánya; jóllét, a létnek, az életnek a minőségét
bemutató fogalom.
A szociális, életviteli és környezeti kompetencia beépíthető az egészségnevelési programba,
felsős osztályfőnöki órák anyagába a helyi tantervbe.
11.1. Cél:
Tanítványaink sajátítsák el az egészséges életmód igényét, az ehhez vezető technikákat és
módszereket, és egészségesen edzett, erős, munkára képes, kiegyensúlyozott felnőttek
legyenek.
A szerényebb életkörülmények között élő tanulóink hátrányainak enyhítése, pozitívabb
egészségesebb szemlélet kialakítása.
11.2. Feladat:
- Megismertetni, és elfogadtatni a tanulókkal az egészséges életmód fontosságát:
alvásszükséglet, táplálkozás, személyi és környezeti higiénia.
- A testi és lelki egészség harmóniájának megteremtése
- Életkoruknak megfelelően a tanulói napirend és házirend betartása, a szükséges
pihenőidő biztosítása
- Kapcsolattartás a nevelési tanácsadóval, egészségügyi szolgálattal, és szakszolgálatokkal
- A tantestület pozitív példamutatással segítse a tanulók egészségnevelését.
- A DÖK és osztályközösségek vállaljanak szerepet tagjaik egészséges életmódjának
kialakításában.
- Egy jól működő kapcsolatban a szülők is erősítsék meg azt az egészségtudatos
magatartást, amit az iskola közvetíteni kíván.
- A napközi konyha által biztosított kínálat feleljen meg az egészséges táplálkozás
követelményeinek.
- Az egészséges életmódra nevelés érdekében - a szabadidős foglalkozásokon - is
használjuk ki szűkebb és tágabb környezetünk lehetőségeit: osztály és iskolai
kirándulások, táborozások, erdei iskolák.
- Sokszínű tevékenységrendszer biztosítás
11.3. Az egészségnevelés színterei:
- tanítási órák: kiemelten az egészségtan, etika, osztályfőnöki, emberismeret,
természetismeret, testnevelés
- tanórán kívüli foglalkozások: tömegsport, versenysport rendezvényei; felzárkóztató, és
fejlesztő foglalkozások
- mindennapos testnevelés
- úszás
- gyógytestnevelés
- kirándulások, akadályversenyek
- Kis Bálint Napi rendezvények
- drogprevenciós programok
- kulturális programok
- egészségnap
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11.4. Módszerek, eljárások:
- megfelelő testgyakorlatok alkalmazása
- megfelelő egészségügyi feltételek megteremtése és használata
- a játék és a mozgás egészségnevelő szerepének kihasználása (jellemformálás,
állóképesség javítása)
- mindennapos testnevelés.
11.5. Sikerkritérium:
Egészségnevelési programunk akkor eredményes ha:
- a tanulók elsajátítják és követik azokat a szokásokat, amelyek az egészségük megőrzését szolgálják,
- lelki egészségük megóvása érdekében kialakul megfelelő önismeretük, társas
kapcsolatuk, egészséges teljesítményorientáltságuk,
- az őket veszélyeztető káros hatásoktól elhatárolódnak.
Bevezető
"Az egészség a legdrágább kincsünk" - szoktuk mondani, s ez valójában így is van. Ezért
fontos az egészségnevelés, egészségfejlesztés.
Egészségnevelésre minden gyereknek szüksége van, hisz e tevékenység szerves része az
életre való felkészítésüknek, mert magában foglalja a következőket:

segít megismerni a szervezetünk működését

pozitív személyi és szociális kapcsolat kiépítését

figyelmeztet bizonyos magatartásformák veszélyeire

igyekszik az egészségtelen szokásokat bemutatni és azok következményeit

helyes viselkedésre, és fegyelemre szoktat

készségeket alakít ki, melyekkel képessé válnak a tanulók tudatos döntés
meghozatalára

megtanít a jó közérzet magatartására, a "nem" mondására

bebizonyítja, milyen csodálatos az emberi szervezet, amit nem szabad
veszélyeztetni

felvilágosítást ad a helyi szolgáltatásokról és az igénybevétel módjáról

felkészít a szülői feladatokra
Az egészségnevelés célja a gyermek és ifjúsági korosztályoknál egy hangsúlyozottan
megelőző jellegű folyamatosan végzett egészségfejlesztés.
Egészségmegőrzés szempontjából fontos:
 helyes napirenden alapuló életritmus
 a táplálkozás
 családi és kortárskapcsolatok
 a környezet védelme
 az aktív életmód, a sport
 az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásainak ismerete
 a személyes higiénia.

129

Törvényi háttér
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 48.§. (3) bekezdése értelmében az
iskoláknak nevelési programjuk részeként meg kell fogalmazniuk az egészségneveléssel és az
egészségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési feladataikat.
További feladatokat határoznak meg a 96/2000. (XII.11.) sz. Országgyűlési határozat, a
„Nemzeti stratégia a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása”, valamint az 1997. évi CLIV.
törvény az egészségügyről 38.§. (1) bekezdése.
Vonatkozó, szabályozó az iskola egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM. rendelet
2-es és 3-as sz. melléklete, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény.
Mindezek a jogi szabályozók meghatározzák az iskolák kötelezettségeit, a tanulók
egészségnevelésének fejlesztése érdekében.
Helyzetkép, helyzetelemzés
A mindenkori helyzetkép kialakításához szükség van az évenkénti tanév kezdetekor
lefolytatott vizsgálatra.
Közegészségügyi normatívák betartásának helyzete:
- ÁNTSZ közegészségügyi ellenőrzései (tanterem, mellékhelyiségek, közterületek),
- iskola egészségügyi szolgálat helyzete (kapcsolat az iskolai védőnői szolgálattal),
- a pedagógusok, védőnő, iskolaorvos, szülő együttműködésének hatékonysága (tanulók
fizikai állóképességének felmérése, általános orvosi, fogorvosi szűrővizsgálatok, adott
évfolyamon kötelező védőoltások),
- a pedagógiai munkával összefüggő mentálhigiénés ártalmak felülvizsgálata,
- egészségügyi szempontok érvényesülése a korszerű oktatási eszközök használatakor
(pl.: világítás, életkornak megfelelő tantermi berendezések),
- tartáshibák, gerincártalmak megelőzése (ülésrend időszakonkénti váltása),
- az egészséget fenntartó testnevelés prioritása (mindennapos testnevelés lehetősége,
rendszeres testedzés, játéklehetőség),
- egészséggel kapcsolatos ismeretek, az egészséges életmódra nevelés helyzete
(osztályfőnök, szaktanár, védőnő, iskolaorvos megkérdezésével),
- életmód elemek (helyes táplálkozás, öltözködés, tisztálkodás, programsorozatok).
A fenti értékek, mutatók felülvizsgálata és az ebből következő elemzés - értékelés ad
kiindulópontot a tanév egészségnevelésével kapcsolatos konkrét tennivalóihoz.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök
Az intézmény alapelvei, céljai
Az egészségfejlesztés konkrét, adott tanévre szóló céljait és feladatait mindig a helyzetfeltárás
elemzéséből kiindulva kell megfogalmazni.
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Feladataink az egészségnevelés, egészségfejlesztés megvalósításában
- A tantestület egésze által elfogadott egészségfejlesztő politika beépítése a mindennapi
iskolai gyakorlatba, tantárgyi programokba, tanmenetekbe, osztályfőnöki
munkatervekbe, tanórán kívüli programok terveibe.
-

Az intézményünkben olyan egészségfejlesztő környezet megteremtése, melyben
minden munkaközösség a maga területén részt vesz a fejlesztő munkában.

-

Intézményünk szolgáltatási rendszerében olyan egységes szemlélet alapján működő
gyakorlat kialakítása, amely hozzájárul az egészség megőrzéséhez, fejlesztéséhez:
- iskolai étkeztetés
- napközis, tanulószobai ellátás
- iskolai testedzés.

-

A kapcsolatok formáinak és tartalmának bővítése, hatékonyságának fokozása
érdekében új módszerek kialakítása együtt:
- az iskolai egészségügyi szolgálattal,
- a családsegítő szolgálattal, nevelési tanácsadóval,
- a családokkal,
- az ÁNTSZ megyei szervezetével.

Az egészségnevelés területén alkalmazott módszerek
Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás
A módszer lényege az előadáson, szóróanyagon alapuló ismertnyújtás.
Alkalmazását, pl.: tanítási órákon össze kell kapcsolni a tanulók aktív részvételére ösztönző
módszerrel, mivel a tanuló csak információ befogadó, passzív résztvevője a fejlesztésnek.
Szituációs játék
A tanulók bevonása élményszerűvé teszi az ismeret feldolgozását, bár bizonyos ismeretet
feltételez a tanulóktól.
Kísérletezés, vizsgálódás, kutatómunka
E módszer az összefüggések feltárására, az okok keresésére alkalmas. Közösségfejlesztő
hatását is érvényesíthetjük, ha csoportmunkában végzik a tanulók.
Rizikócsoportos megközelítés
Ez a módszer a szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal jellemezhető csoportok
körében folytatott megelőző tevékenységet jelent, így ki lehet dolgozni a betegség megelőző
programot pl.: gyógytestnevelés.
Kortárshatások az egészségfejlesztében
A középiskolás tanulókat szeretnénk bevonni segítőként a munkába, hisz a kortársaknak
jelentős befolyása, véleményformáló hatása van. A 7.-8. évfolyamos tanulók körében a káros
szenvedélyek megelőzése, AIDS prevenció és a szexuális kultúra fejlesztése témakörökben,
beszélgetés, vitafórum keretében.
Színtér programok
Olyan kezdemény meghonosítása, amely kihat az egész iskola életére. Ilyen a gyermekek
étkezésében az étrendre való odafigyelés, ami az egészséges táplálkozást biztosítja.
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Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok
Ezt a módszert a társszervezetekkel közösen tudjuk megvalósítani, pl.: családsegítő
központtal közösen szervezett szülői fórumok, családi napok, így összehangolva végezzük a
nevelőmunkát, és érvényesülhet komplex jellege.
Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok után
Az egészségnevelés területén az alábbi témaköröket tanórákon és egyéb foglalkozásokon
dolgozzuk fel az 1-4. évfolyamon:
- Közlekedési nevelés: technika és környezetismeret órákon a rendőrség
közreműködésével
-

Erőszakmentes

konfliktuskezelés:

-

Egészséges táplálkozás és egészséges környezet: környezetismeret és technika
rajz, ének, magyar nyelv és irodalom órákon.

magyar
nyelv
foglalkozásokon.

és

irodalom

órákon,

A fenti témákat módszertanilag irodalmi művek elemzése során bábjátékok, szituációs
helyzetek teremtésével, drámajátékok, rajzok segítségével, valamint a tanórákon túl a
szabadidős programokban oldják meg a pedagógusok.

4. Az egészségnevelés színterei
Az egészségnevelés iskolai területei
Az iskolai egészségnevelésnek hozzá kell járulni ahhoz, hogy a tanulók ösztönzést és tudást
szerezzenek az „Egészséges életvitel” lehetőségeinek a felismeréséhez, választásához. Ezért
fontos, hogy az ehhez történő beállítódások konkrét tevékenységben alapozódjanak meg.
Ennek értelmében az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges
területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, oktatás-nevelési folyamatába kell beépülnie.
Ilyen lényeges területek:
- egészségi állapotuk ismerete,
- az egészség fenntartásához szükséges életmódbeli ismeretek:
 testmozgás,
 táplálkozás,
 párkapcsolatok, szexualitás személyes krízishelyzetek és kezelésük felismerése,
 szenvedélybetegségek elkerülése,
 az egészséges környezet jelentősége.
Ezek a területek - az életkori sajátosságokat, képességeket figyelembe véve - épülnek be a
tantervi programokba.
Tanórai foglalkozások
A tanítási órák programjaiba beépített témák:
- egészséges táplálkozás témái,
- szenvedélybetegekkel foglalkozó témák,
- szexuális felvilágosítás - nevelés, családtervezés, AIDS prevenció,
- elsősegélynyújtás,
- személyi, környezeti higiénia,
- környezeti ártalmak (környezetszennyezés, zaj, hulladékkezelés),
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- személyes biztonság (közlekedés),
- testedzés, testtartás.
A fenti témák az egyes tantárgyak tananyagtartalmaihoz igazodva jelenik meg a tantárgyi
programokban illetve a tanmenetekben.
Kiemelten foglalkozik az egészségnevelés feladataival és annak megvalósításával az
egészségtan 6. és 8. évfolyam, a biológia 7.,8. évfolyam, a technika-életvitel, testnevelés
tantárgy és az osztályfőnöki órák témaköréből az „egészséges élet”.
A tantárgyak helyi tanterveiben ill. a tanmenetekben történő megjelenítését és megvalósítását
a munkaközösség-vezetők ellenőrzik.
Iskolaszervezési teendők az egészségnevelés érdekében
Gondoskodás az osztálytermek szellőztetéséről.
Felelős: osztályfőnök, szaktanár
Tájékozódás a tanulók tanulását befolyásoló egészségi állapotáról, részképességzavarokról, az
ezzel kapcsolatos feladatok megjelenítése az iskolai dokumentumokban.
Felelős: igazgatóhelyettes
Az osztálytermek berendezése, világítása feleljen meg a tanulók egészségének megőrzését
szolgáló feltételeknek.
Felelős: igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes
Ülésrendek kialakítása, változtatása a tanulók egyéni problémáihoz igazodva (rövidlátás,
hallászavar, stb.).
Felelős: osztályfőnök
A napi munkarend, órarend kialakításánál az intézmény figyelembe veszi a tanulók életkori
sajátosságait, mozgásigényét, terhelhetőségét. A napi munkarendbe beépül a mindennapi
testedzés.
Felelős: igazgató
Tanítási órákon kívüli iskolai programok
A tanítási órákon kívül az egészségnevelés érdekében intézményünk az alábbi programok
szervezését tartja fontosnak:
Hulladékgyűjtés
Tanévenként egy alkalommal szervezett formában lehetőséget biztosítunk a tanulóknak arra,
hogy környezetükből a használt papírt összegyűjtsék, s az adott napon az adott időpontig az
iskolában leadják. Ezzel a tiszta környezet, a takarékos gazdálkodás iránti igényüket
fejlesztjük.
Napközis foglalkozás
A szaktanárok és a tanítók közötti együttműködés lehetővé teszi, hogy a tanórai programokat
a délutáni foglalkozások kiegészítsék.
Ilyen lehetőségek:
- az elméleti ismeretek gyakorlati elmélyítése (szerepjátékok gyakorlása),
- testmozgást szolgáló játékok,
- szabadtéri játékok, sportfoglalkozások.
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Kirándulások, túrák sportrendezvények
Az adott, konkrét célon túl ezek a foglalkozások az egészség fejlesztését is szolgálják, ezért
ezek megszervezésénél az egészségnevelési célok, feladatok beépítésére és megvalósítására is
figyelemmel kell lennie a szaktanároknak és az osztályfőnököknek.
Kis Bálint rendezvénysorozat
E napokon az alsó és felső tagozatos tanulók számára szervezünk elméleti és gyakorlati
jellegű foglalkozásokat. A programsorozat célja, hogy minél több gyermeket bevonjunk az
aktív részvételt igénylő foglalkozásokba.
Tájékoztató fórumok
Szülők számára szervezett fórum, valamely aktuális témában ad a szülők számára segítséget,
gyermeke testi-lelki egészségének fejlesztéséhez.
Ennek formája lehet osztály,- vagy iskolaszintű, ahol meghívott szakember (iskolaorvos,
nevelési tanácsadó) tart előadást.
Szakmai tanácskozások
A pedagógusok számára, felkészültségük szinten tartása érdekében szervezett programok.
A tanulók számára szintén szakemberek bevonásával szervezünk foglalkozásokat:
- osztályfőnöki órákra, DROG prevenció keretében védőnő, iskolapszichológus,
párkapcsolatok, szexualitás,mentálhigiénés szakember tart előadást).
Témaév
A 2005/2006-os tanévtől működik az egészségfejlesztés érdekében az egész tanévre áthúzódó
„Környezetünk és egészségünk” elnevezésű program. Minden hónapban egy-egy feladat
megoldásával vonjuk be az osztályokat a tevékenységbe. Év végén értékeljük és jutalmazzuk
az osztályok szereplését.
Mindennapos testnevelés programja
Előzmények
Iskolánk egészségnevelési programjának része az iskolaegészségügyi szakszolgálattal
fenntartott szoros kapcsolat. A tanulók rendszeresen részt vesznek egészségügyi
szűrővizsgálatokon, orvosi vizsgálaton, fogorvosi ellenőrzéseken.
Iskolánk a mindennapos testnevelés keretein belül felvállalta, hogy a felvetett problémákra
prevenciós programot dolgoz ki és alkalmazásával javítja a tanulóink egészségi állapotát.
Mindez a Kt. 52.§. (10) bekezdésében foglaltak alapján.
Feladatok:
- a szervezet arányos fejlesztésének elősegítése
- a gerinc és a test statikai rendszerének megőrzése
- a törzsizomzat fejlesztése
- az alsó- és felső végtag sokoldalú fejlesztése
- az egészségi állapot romlásának megelőzése
- a deformitásokkal szembeni ellenállás kialakítása
- a meglévő deformitások javítása, korrigálása
- a koordinációs készségek javítása, fejlesztése
- az izomzat karbantartása nyújtó- és lazító gyakorlatok alkalmazásával
- a játékosság megőrzése az életkornak megfelelően
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A célok elérésének stratégiája:
A testnevelési órákon kívül iskolánkban a következő módon valósítjuk meg az 1-4.
évfolyamon a prevenciós programot.
Azokon a napokon, amelyeken az egyes osztályoknak nincs testnevelés órája naponta 2x15
perces időszakban nevelői irányítással végeznek feladatsorokat.
A rendszer struktúrája a következőképpen alakul:
Reggel ¾ 8 – 8.00 óra között (15 perc)
LÚDTALPJAVÍTÓ GYAKORLATOK
Délben az utolsó tanítási órák után (15 perc)
TARTÁSJAVÍTÓ GERINC ILLETVE NYÚJTÓ GYAKORLATOK
A nevelők munkájához 5-6 gyakorlatból álló feladatsorokat készítettünk, amelyek az előzetes
felkészülést elősegítik.
(A feladatsor mindkét gyakorlattípushoz mellékelve.)
A feladatok a tantermekben végezhetők (padban, padon kívül).
A program eredményesnek tekinthető ha:
- az egészséges tartású gyermek állapota nem változik
- a kóros tünetek javuló tendenciát mutatnak
- a kóros állapotban további romlás nem tapasztalható.
Feladatsor a gerinc tartásjavítására (hanyagtartás):
1. Ülj egyenesen a padban! Talp a talajon, kezek lazán a test mellett.
Nyújtsd előre a kezedet, szorítsd ökölbe! Közben emelkedjen a talpad lábujjhegyre,
majd sarokra!
2. Belégzéskor a karokat oldalirányon keresztül keresztezd a fej felett!
Kilégzés közben ereszd le a karjaidat!
3. Belégzés közben oldalsó tartáson át kulcsold össze az ujjaidat a tarkón és enyhén húzd
hátra a könyöködet!
Kilégzés közben ereszd le a kezed!
4. Belégzésnél kulcsold össze a kezedet a hátad mögött!
A könyöködet enyhén húzd hátra!
Kilégzés közben lazítsd el a karjaidat!
5. Belégzésnél nyújtsd oldalsó középtartásba a karod, majd húzd hátra!
6. Kapaszkodj a pad ülőkéjébe!
Belégzés közben emeld a lábad vízszintes helyzetig!
Rövid ideig tartsd a levegőt, majd kilégzés közben engedd le a lábad!

135

Feladatsor a lúdtalp kezelésére
1. Helyben járással járj lábujjhegyen!
2. Helyben járással járj mackójárással! ( a lábujjakat behajlítva „talpökölbe” szorítva )
3. A padban ülve lábujjhegyen sétálj előre, amíg a sarkadat a levegőben tudod tartani,
majd tedd le a sarkad és lépegess vissza!
4. Lábujjaid közé fogjál egy ceruzát! ( Mindkét talpaddal végezd! ) Csinálj úgy, mintha
kötnél és a ceruza lenne a kötőtű!
5. Próbálj egy papírzsebkendőt darabokra tépni a lábujjaiddal!
6. Hajlított lábujjakkal nézd meg a talpad ( fordítsd össze a talpat ), majd legyezőszerűen
terpeszd szét a lábujjaidat!

12. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket
felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és
élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.
(KöNKomP, 2004)
12.1. Helyzetelemzés
Előélet, hagyományok:
Iskolánk környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenysége:
- az iskola valamennyi tanulóját és a szülői közösségeket mozgósító papírgyűjtés
- az évenként megrendezésre kerülő környezetvédelmi verseny
- Kis Bálint Napok akadályversenyei
- „Környezetvédelmi kommandó” működtetése
- nyári táboroztatás
- környezetvédelmi szakkör működtetése
- a kötelező tanítási órák idetartozó témáinak kiemelt figyelemmel kísérése
- pályázatokba való bekapcsolódás
- „Egy tanár, egy diák, egy virág” akció.
- „Szemétszüret”
- parlagfűirtás
-„ Öko Iskola” programhoz való csatlakozás
Iskolai környezet:
- Épület és berendezés: színes dekorációk, faliújságok, gyermekrajzok, virágok teszik
barátságossá a tantermeket, folyosókat.
- A tanulók étkeztetése kulturált körülmények között történik, ügyelve az egészséges
táplálkozás megvalósítására.
- Az óraközi szüneteket és a délutáni szabadidőt zárt iskolaudvarban tölthetik a
gyerekek, ahol betonozott, sportudvari-, és parkosított részt is kialakítottunk.
12.2. Célmeghatározás:
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Egyetemes célok:
- az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alkalmazásának fejlesztése,
- elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében,
hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak
fenntarthatóságát (NAT )
- kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségén alapuló környezetkímélő
magatartást egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét
meghatározó erkölcsi alapelvvé
- érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt
- bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe,
- gyarapításába
- környezettudatos magatartás kialakítása
- a gyerekek kreativitásának fejlesztése
- életközeli tanulási környezet biztosítása
- gazdag eszköztár, játékosság, sokszínű tevékenységrendszer
12.3. Feladatok:
- Tisztasági őrjárat szervezése (diákönkormányzat). Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése.
- A tanulók környezetvédelmi munkájának ellenőrzése.
- Részvétel az Oktatóközpont programjain, pályázatain; a természetben, környezetben
végzett szemlélődés, vizsgálódás, kutatómunka, kiállítások, vetélkedők, előadások
szervezése a „Jeles napokra”.
- Faültetés, téli madáretetés.
- Az iskolai könyvtárban, szakkönyvek, folyóiratok, videó anyag és CD-k beszerzése.
- Az „ÖKO ISKOLA” programban való részvétel feladatainak teljesítése.
- A környezeti nevelési programban való részvétel segítse hozzá a gyerekeket ahhoz,
hogy képessé váljanak az őket körülvevő hétköznapi világban való eligazodásra.
- A természeti és az emberi világ megismerését célzó tapasztalatszerzés közben őrizzék
meg kíváncsiságukat, és fejlődjön érdeklődésük a környezet jelenségei iránt.
- Szerezzenek gyakorlatot a különféle forrásokból származó információk gyűjtésében, és
alapozódjon meg bennük ezek rendszerezésének képessége.
- Tudatosuljon bennük az a tény, hogy sokféle kölcsönhatás áll fenn az emberi
tevékenység és a természeti környezet között. Váljanak képessé arra, hogy
feltételezéseket fogalmazzanak meg ezzel kapcsolatban.
- A kérdezés és a különféle szempontú elemzések gyakorlása révén sajátítsák el a kritikai
gondolkodás alapjait
- Sajátítsák el az életkoruknak megfelelő, biztonságos életvitel legfontosabb
viselkedésbeli elemeit.
12.4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek (színterek):
Hagyományos tanórai foglalkozások:
- az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei
- a tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki témakörökkel.
Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli komplex foglalkozások:
- a kompetencia alapú oktatási órák adta lehetőségek
- erdei iskola
- tábor
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tanulmányi kirándulás
akadályverseny
városismereti vetélkedő
játékok (pl. drámajáték)
kézműves foglalkozások (főként természetes anyagokkal, építve a népi mesterségek
hagyományaira)
„akciók” (vetélkedők, pályázatok, újságkészítés, kiállítás rendezése, interjú,
faültetés, kutatómunka)
„látogatás” (múzeum, szeméttelep, tanya, gyárak, üzemek, nyomda)
versenyek
szakkörök
iskolazöldítés
témanap, témahét
„DÖK-nap”
„jeles napok”
projekthetek.

12.5. Módszerek:
- játékok
- modellezés
- riport módszer
- terepgyakorlati módszerek
- aktív, kreatív munka
- művészi kifejezés
- csoportos asszociációs feladatok
- könyvtári, adattári kutatás.
12.6. Sikerkritériumok:
- Az iskolai élet egészét átfogó környezeti nevelés valósul meg az alábbiakban:
* átdolgozott tanmenetek
* több környezeti nevelési tartalom a tanórákon
* változatosabb tanítási, tanulássegítési környezeti nevelési módszerek.
- Egyre több tanuló vesz részt a tanulási projektben
- A felnőttek rendelkeznek mindazon ismeretekkel, szemlélettel, amelyek a
környezettudatosság alakítása során mintaként szolgálnak.
- Javul az iskolai tisztaság. Beszélgetéseken, osztályfőnöki órákon, kirándulásokon egyre
többször téma a szülőföld, és annak értékei. A tanuló kötődik környezete egy
darabjához, és átérzi környezetünk megóvásának fontosságát.
- Egyre több gyerek kér feladatot, tart kiselőadást „sürög-forog” a könyvtárban, ír cikket,
tudja használni a szakirodalmat. Benevezünk versenyekre.
- Megfelelünk az ÖKO ISKOLA program feltételrendszerének

Környezeti nevelés lehetőségei
A környezeti nevelés - az egészségneveléssel együtt - a Pedagógiai Programunk Nevelési
Programjának új, önálló elemeként jelenik meg. A környezeti- és egészségnevelés szorosan
összefüggő, egymást több ponton érintő, egymást kiegészítő és erősítő pedagógiai folyamat,
ezért e két nevelési programot közösen készítettük el.
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A környezeti nevelés programját iskolánk 1-8. osztályára dolgoztuk ki, ügyelve a tanulók
életkori sajátosságaira, és figyelembe véve a különböző tantárgyak adta környezeti nevelési
lehetőségeket.
Környezeti nevelés lehetőségei 1-4. évfolyamon:
A környezeti nevelés színtereit a következőkben jelöltük meg:
Tanórai foglalkozások:
 környezetismeret
 magyar nyelv és irodalom
 rajz- és vizuális kultúra
 technika és életvitel
 ének-zene
(A felső tagozaton ez kiegészül a belépő tantárgyakkal és az osztályfőnöki órával.)
Nem hagyományos tanórai foglalkozások:
 terepgyakorlat
 tanulmányi kirándulás
 városismereti séta
Tanórán kívüli foglalkozások:
 szakkörök
 nyári tábor
 akciók
 kiállítások
 vetélkedők
 ünnepségek
 DÖK-nap
Tanórai foglalkozások:
Célok: Érzékennyé tenni a tanulókat a környezetük állapota iránt, tudatosítani bennük a
környezetükben lejátszódó jelenségeket, tapasztalataikat.
Környezetismeret: a tantárgy felkelti a természeti jelenségek megismerésének vágyát, az
ember felelősségét az élővilág megőrzésében. Jellegéből következik, hogy átszövi az egész
évi munkát.
A tantárgy adta lehetőségek kihasználása.
Nem hagyományos tanórai foglalkozások:
Terepgyakorlat:
- Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek végzése (pl.: növénygyűjtés, kövek, növények,
álltok megfigyelése)
- A terepgyakorlat egy megismerő folyamat része, ezért arra épülő hagyományos
tanórákkal egységben szükséges megtervezni.
- Lehet egy tanítási óra (pl.: időjárást észlelő óra)
- Tanórák tömörítése (pl.: a városi szeméttelep megtekintése)
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Tanulmány kirándulás (Pedagógiai értéke jelentős):
- a tanulóközösségek összekovácsolása;
- élményszerzés;
- az együttlét öröme;
- távolabbi tájakkal, nevezetességekkel való megismerkedés;
- hazánk felfedezése;
- kikapcsolódás, szórakozás;
- érdekes tárgyakkal, esetleg személyekkel való megismerkedés
Célja: főképpen a közösség, azzal együtt a személyiség fejlesztése.
A tanulók kaphatnak előzetes feladatokat, pl.: megfigyelések végzése rajzok készítéséhez.
Városismereti séta:
Célja: Városunk szépségének felfedezése (Liget, Körös part stb.), ugyanakkor a hiányosságok
megfigyelése, akciók szervezése (szemétszedés a ligetben, az iskola környékén).
Az épületek díszítése, az udvarok növényei, a parkok növényei, egyéb díszei (pl.: szobor,
emlékmű stb.), azok rendezettsége
Tanórán kívüli foglalkozások:
Lehetőséget adnak olyan programok, módszerek megvalósítására, melyekre a tanórai keretek
között nem kerülhet sor.
-

-

Szakkörök: matematika, nyelv (angol, német), informatika stb.
Nyári tábor: Kézműves tábor (informatika, nyelv, kézműves mesterségek,
környezetvédelem)
Akciók: Bekapcsolódás (4. osztálytól) a környezetvédelmi programba; növények az
osztályban, védnökségi területek gondozása, faliújságverseny, osztályrend, plakátkészítés, csatlakozás a Föld napjához, a Madarak és fák napjához, papírgyűjtés,
hulladékgyűjtés stb.
Kiállítások: Környezetvédelmi kiállítások rendezése, amelyeket a nagyobb közösségek
(más iskolák, szülők) is meglátogathatnak.
Vetélkedők
Ünnepségek
DÖK-napok
Bálint-nap, Kis Bálint Napok

Összegzés: Az iskolában folyó környezeti nevelés folyamata illeszkedik a városban folyó
törekvésekhez.
Környezeti nevelés 5-8. évfolyamon
Tanórai foglalkozásokon:
Cél: A tantárgyak adta lehetőségek beépítése a környezeti nevelési programba, tekintettel a
tanulók életkori sajátosságaira, s figyelembe véve a saját iskolánk, településünk, környezetünk
hagyományait.
Nem hagyományos tanórai foglalkozásokon:
Cél: Az ember és környezete viszonyának alakítása, a valóságos környezet értékeinek
megismerése, a problémák megértése, szembesülés tetteink következményeivel.
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Terepgyakorlatok:
Az ismeretszerzésre összpontosításának, adott megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek,
elvégzésével. (pl.: A Körös vízminőségének vizsgálata, növényvilága, védelme.)
Biológia, kémia, földrajz, technika.
Témanap:
„Bálint napi kavalkád”.
A DÖK aktív, kreatív, kezdeményező szerepet vállal a
feladatok kijelölésében, levezetésében, értékelésében.
Témahét:
„Kis Bálint hét”
Célja: A tanulók személyiségformálása, kreativitásának, kibontakoztatása, fejlesztése,
anyanyelvi (jelentő) fejlődésének segítése, a tehetség kibontakoztatásának segítése,
játékok tanítása, vetélkedők szervezése, stb.
Programjai évről-évre változnak, de vannak állandó programok:
- rendhagyó órák tartása;
- előadások szervezése;
- terepi programok;
- játékok;
- kiállítás;
- vetélkedők,
- öreg diákok találkozója;
- kézműves nap.
Tanulmányi kirándulás:
Célja: a közösség és a személyiség fejlesztése; a tanulóközösség összekovácsolása,
élményszerzés, hazánk felfedezése.
Erdei iskola:
Célja: a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a
közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.
(Az erdei iskolai program összeállításához segítséget nyújt az „Erdei iskola hasznos könyve”
– Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.)
Üzemlátogatás:
Célja: a pályaválasztás segítése, a technológiai folyamatok megismerése, a környezet
védelmének és a hulladék kezelésének formáival való ismerkedés az adott üzemben.
Helyi lehetőségek:
- Kner Nyomdaipari ZRT.
- Mamut Tech.
- A Bethlen Gábor Szakképző Iskola tanüzemei
- Cukrászüzem („Zöld” cukrászda)
- Hőterm
- Henkel Magyarország K.F.T. (Körösladány)
(A program kiegészül az elkészített programokkal, projektekkel.)
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Tanórán kívüli foglalkozásokon:
Célkitűzések:
- fejlesszék a tanulók szociális képességeit;
- adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére,
- mélyítsék el a már meglévő ismereteket;
- alakítsanak ki kritikus gondolkodást;
- ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására;
- alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési
normákat;
- neveljenek a hagyományok tiszteletére.
Szakkörök
- matematika
- fizika
- informatika
- irodalom
- idegen nyelv
- énekkar
Nyári tábor
- kézműves foglalkozás
- informatika
- idegen nyelv
- környezetvédelem
Iskolai átfogó környezetvédelmi programok, projektek
- az iskolánk „zöldítése”, a védnökségi területek rendben tartása
- a hulladékkezelés módjai a lakóhelyünkön. (Kapcsolat az Önkormányzat
Környezetvédő Csoportjával) – Kommandó
- a csepegő csapok „térképek” elkészítése – Kommandó.
Akciók
- Madarak és fák napja
- papírgyűjtés
- bekapcsolódás a városi programokba (pl.: a Körös part megtisztítása) (Egészségmegőrző nap)
- kapcsolatfelvétel más iskolákkal; civil szervezetekkel (Kertbarátok köre)
- DÖK nap:
- gyűjtőmunka
- játéktanulás
- versírás, stb.
Kiállítások
- természetes anyagokból készült tárgyak, termésbábok
(Kertbarátok rendezésében)
- plakátok a szűkebb környezetünkkel kapcsolatban
- természeti értékeinket bemutató kiállítások (kezdeti stádiumban van).
Iskolai

újság

(Sulitükör); iskolarádió a helyi újságban megjelenő
hírek (Gyomaendrődi Híradó, Gyomaendrődi Szóbeszéd)
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iskolai

Vetélkedők, tanulmányi versenyek
- matematika: - Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny
- Kalmár László Országos Matematikaverseny
- Varga Tamás Országos Matematikaverseny
- magyar:

- Darvas Tibor Versmondó Verseny
- Mesemondó verseny
- Beranek Ottóné Szépíró Verseny
- Városi mesemondó verseny

- kémia:

- Curie Országos Kémia Verseny
- Hevesy György Országos Kémia Verseny

- rajz:

- közlekedés
- egészséges életmód
- takarékosság
- környezetvédelem
- Darvas Tibor rajzverseny

- sport:

- iskolai versenyek
- városi, megyei versenyek
- Városi Sportnap:
- futóverseny
- úszóverseny
- kézilabda
- atlétika

Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel.
Napközis foglalkozások:
Tanulási idő utáni foglalkozások:
- környezeti- és egészségnevelési programok
- vetélkedők
- játékok
- sportdélutánok, stb.
A Környezetvédő – Kommandó működése:
Célja: a szűkebb környezetünk (osztályok, folyosók, udvar, iskola környéke, Fürt
Sándor utca, napközi konyha) rendjének kialakítása, megőrzése.
Módszerek:
- akciók szervezése (növények az osztályban, a legszebb védnökségi terület,
takarékosság az energiával, stb.)
- környezetvédelmi túra
- környezetvédelmi vetélkedő
- környezetvédelmi plakátok tervezése
- ellenőrzés, díjazás.
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Értékelés:
A megfogalmazott célok és kitűzött feladatok elérését a következő módon fogjuk ellenőrizni:
- a tantárgyakban előírt tartalmakat az adott tantárgyra előírt ellenőrzési formákkal tudjuk
mérni; szóbeli, írásbeli feleletek, órai munka, gyűjtő munka, kiselőadás, stb.
- a tanulók személyiségének formálódását ellenőrizzük:
- kérdőívekkel,
- szociometriai vizsgálatokkal,
- különböző megfigyelésekkel,
- egyéni és csoportos beszélgetésekkel.

13. FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ ISKOLAI
FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK PROGRAMJA
13.1. A fogyasztóvédelmi oktatás célja:
- tudatos, kritikus fogyasztói magatartás
- ökológiai fogyasztóvédelem
- környezettudatos magatartás
- fenntartható fogyasztás ( környezeti károsító hatások csökkentése a fogyasztás
fenntartása mellett )
- preventív, megelőző fogyasztóvédelem.
13.2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei:
állampolgári
társadalmi
} kompetenciák fejlesztése
cselekvési
- értékek formálása:
- szükséglet és kínálat elkülönítése
- egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása
- természeti értékek védelme
- fogyasztás során:
- tájékozódási képesség fejlesztése
- döntési helyzet felismerése
- felkészülés a döntésre
- megismertetni a tanulókkal:
- piac, marketing, reklám
- a minőség és biztonság
- gazdaságosság
- takarékosság szerepét.
13.3. Megvalósítást szolgáló módszertani eljárások:
- kritikus gondolkodás fejlesztése
- egyéni és csoportos döntéshozás képességének fejlesztése,
- helyes fogyasztói szokások kialakítása
- tudatos fogyasztóvá nevelés.
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13.4. Megvalósítást szolgáló tevékenységi formák:
- piacok, üzletek, bevásárlóközpontok látogatása
- „felmérés” készítése a család vásárlási szokásairól, a kapott adatok értékelése
- különböző áruk kísérő szövegének gyűjtése, elemzése, értelmezése
- média, reklámfigyelő szolgálat szervezése
- fórumszervezés-témája: reklámkritika
- EU-s, országos, helyi fogyasztóvédelmi szabályozás figyelemmel kísérése
- szituációs játékok: vásárlói magatartás, eladói magatartás.
13.5.

Fogyasztóvédelmi
tantárgyakban:

oktatás

tartalmi

elemeinek

megjelenése

az

egyes

Történelem:

EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet, reklámtörténet.

Magyar:

reklámnyelv, feliratok,
reklámszövegírás.

Földrajz:

eltérő fogyasztási struktúrák és szokások.

Idegen nyelv:

az adott nyelvterület jellemző fogyasztási szokásainak megismerése.

Biológia:

génmódosított élelmiszerek (GMO) táplálkozási kiegészítők és
divatkapcsolata, egészséges táplálkozás.

Kémia:

élelmiszerbiztonság, adalékanyagok, (E-számok), vegyszerek és
egészség kapcsolata, kozmetikumok szerepe.

Fizika:

mérőeszközök, mérés.

Informatika:

elektronikus kereskedelem, internetes fogyasztói veszélyforrások,
telefónia.

Médiaismeret:

a reklám képi nyelve és hatásai.

Rajz:

reklámértelmezés, lényeglátás és reklámhatás értelmezése.

Osztályfőnöki:

beszélgetőkörök
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kommunikációs csapdák a reklámban,

IV. HELYI TANTERV
1. ALKALMAZOTT TANTERVEK ÉS ÓRASZÁMOK
1.1. Iskolánk egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek
alapján folyik az oktatás:
Tanév

Évfolyam
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2004/05

NAT

CS

K

K

CS

CS

K

K

2005/06

NAT

NAT

CS

K

CS

CS

CS

K

2006/07

NAT

NAT

NAT

CS

CS

CS

CS

CS

2007/08

NAT

NAT

NAT

NAT

CS

CS

CS

CS

2008/09

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

CS

CS

CS

2009/10

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

CS

CS

2010/11

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

CS

2011/12

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

Magyarázat:
K:

Kerettantervhez készített, 2001-ben bevezetett helyi tanterv.

CS:

2003. évi költségvetési tv. 103.§. (4) bekezdésében előírt óraszám csökkentés alapján
felülvizsgált, 2001-ben bevezetett helyi tanterv.

NAT: 2003. évi törvénymódosítás és a NAT 2003, valamint az OM által 2004-ben kiadott
kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv.

1.2. Kötelező óraszámok alakulása a tantervek és törvényi rendelkezés alapján:
Évfolyam
Tanterv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

K

(2001)

20

20

22,5

22,5

25

25

27,5

27,5

CS

(2003)

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25

NAT (2004)

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25
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2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRATERV TANTERVENKÉNT
2.1. 1-4. évfolyam:
Évfolyam – tantervenkénti óraterv
Tantárgyak

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

K

CS

NAT

K

CS

NAT

K

CS

NAT

K

CS

NAT

8,5
4,5
1
1
1,5
1
2,5

8,5
4,5
1
1
1,5
1
2,5

8,5
4
1
1
1,5
1
3

8,5
4,5
1
1
2
1
2

8,5
4,5
1
1
1,5
1
2,5

8
4,5
1
1
1,5
1
3

8,5
4,5
2
2
2
1
2,5

8
4
1,5
1,5
1,5
1
2,5

7,5
4
1,5
1,5
1,5
1
3

7,5
3
3,5
2
1,5
1,5
1
2,5

7,5
3
3,5
2
1,5
1,5
1
2,5

7
3
3
2
1
1,5
1
1
3

20

20

20

20

20

20

22,5

20

20

22,5

22,5

22,5

Angol nyelv

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

-

Emelt szintű angol nyelv

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

2(+3)

Magyar nyelv és irodalom
Matematika

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Kötelező tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Környezetismeret
Ének-zene
Rajz
Technika
Informatika
Testnevelés
Kötelező tanítási órák
összesen:
Választható tantárgyak

Megjegyzés:
tartalmazza.

Az I. és II. félév óraszámainak részletes bontását tanévenként a tantárgyfelosztás és órarendkészítés előtt kiadott óraterv
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2.2. 5-8. évfolyam:
Évfolyam -tantervenkénti óraterv
Tantárgyak
Kötelező tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Történelem
Matematika
Informatika
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika
Testnevelés
Osztályfőnöki
Tánc- és dráma
Hon- és népismeret
Ember és társadalomism. etika
Mozgókép és médiaismeret
Egészségtan
Kötelező tanítási órák
Száma
Választható tantárgyak
Emelt szintű angol nyelv
Emelt szintű matematika
Emelt szintű testnevelés
Magyar nyelv és irodalom
Matematika

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

K

CS

NAT

K

CS

NAT

K

CS

NAT

K

CS

NAT

4,5
3
2
4,5
1
2
1
1,5
1
2,5
1
0,5
0,5
-

4
3
2
4
0,5
2
1
1
0,5
2,5
1
0,5
0,5
-

4
3
2
4
0,5
2
1
1
0,5
2,5
1
0,5
0,5
-

4,5
3
2
3,5
1,5
2
1
1,5
1
2,5
1
0,5
0,5
0,5

4
3
2
3
1
2
1
1
0,5
2,5
1
0,5
0,5
0,5

4
3
2
3
1
2
1
1
0,5
2,5
1
0,5
0,5
0,5

4,5
3
2
3,5
1
2
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
1
1
-

4
3
2
3
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
0,5
2
0,5
1
-

4
3
2
3
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1
0,5
0,5
2,5
0,5
1
-

4,5
3
2
3,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
1
1
0,5

4
3
2
3
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
0,5
2
0,5
0,5
0,5

4
3
2
3
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1
0,5
0,5
2,5
0,5
0,5
0,5

25

22,5

22,5

25

22,5

22,5

27,5

25

25

27,5

25

25

2 (+3)
2 (+4,5)
2 (+2,5)
1
1

2 (+3)
2 (+4)
2 (+2,5)
1
1

2 (+3)
2 (+4)
2 (+2,5)
1
1

2 (+3)
2 (+3,5)
2 (+2,5)
1
1

2 (+3)
2 (+3)
2 (+2,5)
1
1

2 (+3)
2 (+3)
2 (+2,5)
1
1

2 (+3)
2 (+3,5)
2 (+2)
1
1

2 (+3)
2 (+3)
2 (+2)
1
1

2 (+3)
2 (+3)
2 (+2,5 )
1
1

2 (+3)
2 (+3,5)
2 (+2)
1
1

2 (+3)
2 (+3)
2 (+2)
1
1

2 (+3)
2 (+3)
2 (+2,5 )
1
1

Megjegyzés: Az I. és II. félév óraszámainak részletes bontását tanévenként a tantárgyfelosztás és órarendkészítés előtt kiadott óraterv tartalmaz
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Irányelvek
Iskolánkban a fenti táblázatokban meghatározottak alapján a kötelező tanítási órákon
valamennyi tanuló köteles részt venni, a választható tanítási órákon a 3.2. pontban
meghatározott időkereten belül választhat.
A szabadon választható órakerettel nem élő tanulók alapóraszámban tanulnak.
A választható órakeretből fel nem használtakat a délutáni tehetséggondozásra,
felzárkóztatásra és csoportbontásra használjuk.
Tantervünkben az óraszámok változatlanul hagyása mellett kiemelten kezeljük a
természettudományok oktatását. A vonatkozó kompetenciákat más tantárgyakhoz
kapcsolható, valamennyi tevékenység során fejlesztjük.
Tantervünkben fontos pedagógiai célnak tekintjük a játékosság fokozását a bevezető és kezdő
szakaszban. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban terjesztjük ki, hogy
a tanulóink iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Fontosnak tartjuk a
játékossággal megkönnyíteni az óvoda-iskola átmenetet, valamint a tanulás, a szociális eltérés
okozta nehézségek oldását.
Tantervünkben alapvető pedagógiai követelménynek tekintjük a tanulói terhelés
képességekhez való igazítását, melyet differenciálás révén valósítunk meg.
Az egyéni fejlesztések meghatározásához kiindulási alapot jelentenek a diagnosztikus
méréseink.
2.3. Modulok oktatása
Iskolánkban az oktatási miniszter által kiadott kerettantervi rendeletben meghatározott
tantervi modulokat önálló tantárgyanként oktatjuk, az óratervben feltüntetett módon és
óraszámban.
Az önálló tantárgyi rendszerű modulok értékelése és minősítése, valamint beszámításuk az
évfolyam sikeres befejezéséhez a valamennyi kötelező tantárgynál meghatározott módon
történik.
Az évi 18,5 órában oktatott modultárgy egy féléves blokkban valósul meg.
2.4. Szabadon tervezhető órakeret felhasználása
Az 1. és 2. évfolyamon rendelkezésre álló 18,5 órával a matematika, valamint a magyar nyelv
és irodalom tantárgyak óraszámát emeljük meg:
1. évfolyamon:

magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát heti 0,5 órával,

2. évfolyam:

matematika tantárgy óraszámát heti 0,5 órával.

Ezzel is erősíteni kívánjuk a bevezető szakaszban az intézményünkben folyó nevelő-oktató
munka pedagógiai alapelveiben meghatározott alapkészségek fejlesztését.
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2.5. Választható tantárgyak
Iskolánkban a választható tantárgyak keretében biztosítjuk tanulóink számára egyéni
jelentkezés és nyilatkozat alapján a mindenkori igények és lehetőségek függvényében:
- 1-8. évfolyamon:
angol nyelv,
matematika,
magyar nyelv és irodalom
- 5-8. évfolyamokon: matematika,
testnevelés.

2.5.1. Angol nyelv
1-3. évfolyamon elkezdett korai nyelvoktatás tanévente az igényektől függően indul.
Feltételei: - szülő írásbeli kérelme,
- képességvizsgálat eredményessége,
- személyi és tárgyi feltételek megléte.
Képességvizsgálat:
- területei: - beszédhangok tiszta képzése,
- szövegalkotási képesség és
- aktív szókincs megfigyelése.
- vizsgálatot végző csoport tagjai:
- angol nyelvszakos tanár
- igazgatóhelyettes
- osztálytanító
- időpont: beíratást követő 1 hónapon belül
4. évfolyamtól emelt szintű nyelvoktatásként folytatódik csoportbontásban speciális tanterv
alapján.
2.5.2. Matematika, magyar nyelv és irodalom
A matematika, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat a kötelező óraszámon felül
szabadon választható órakeretben is választhatják a tanulóink heti 1-1 órában.

2.6. A nem szakrendszerű oktatás bevezetése
A nem szakrendszerű oktatás kiemelt fejlesztési irányai
Az alapkészségek javítása optimális szintre fejlesztése minden tanuló esetén, az elvárt
teljesítménytől elmaradók felzárkóztatása.
Az 5-6. évfolyamos nem szakrendszerű oktatásszervezés során minden tanuló
esetén kiemelt figyelmet fordítunk az alábbiakra
 az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítására, érdeklődés,
 szövegértő, élményszerző olvasástechnika fejlesztésére,
 az információszerzés és –feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés,
felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének fejlesztése,
 a kommunikációs képességek (pl.: műfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége,
helyesírása, alkotása hétköznapi helyzetekben) erősítése,
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összefüggések átlátása,
a szociális kompetenciák fejlesztésére,
a számolási készség fejlesztésére,
a problémamegoldó gondolkodás kialakítására,
a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódásra,
tudatos fogyasztóvá válás kialakítására.

Módszerek és eljárások
A nem szakrendszerű oktatás során fejlesztendő kulcskompetenciákat a kiadott nem
szakrendszerű oktatás kerettantervi moduljának a meglévő helyi tantervünkbe történő
beillesztésével, valamint a kompetencia-alapú oktatással kívánjuk biztosítani. A meglévő
helyi tantervünkben rögzített tantárgyakon belül, azok belső tartalmi és időarányainak
megváltoztatásával valósítjuk meg, illetve újabb szervezeti formákat, módszereket vezetünk
be, melyeket a pedagógusok a tanmeneteikben terveznek meg.
Az egyes tantárgyi órákon elvonatkoztatva a tananyagtól, új tanulásszervezési eljárásokat,
módszertani elemeket alkalmazunk. Ez elsősorban a differenciált foglalkoztatás, a
projektoktatás, a kooperatív oktatási forma alkalmazását jelenti.
A célokat más-más úton lehet elérni az egyes osztályok és évfolyamok esetén. Az, hogy mely
tantárgyak keretében mely eszközök és módszerek alkalmazása a leghatékonyabb, az adott
tanulócsoport összetételétől és az ott tanító pedagógusoktól függ, mely mindenkor a tanév
elején kerül meghatározásra a tanmenetekben, illetve a tanítási órákon tervezve, a
diagnosztikus mérési eredmények ismeretében.
Tantárgyi rendszer és időkeret
A nem szakrendszerű oktatásra a kötelező és nem kötelező, valamint a tanórán kívüli órák 25
%-át (22,5 óra + 5,5 óra 7 óra/hét) használjuk fel, emellett alkalmazzuk a kompetenciaalapú oktatást a matematikai logika, a szövegértés és szövegalkotás, valamint szociális
életvitel területeken. A szociális életvitel kompetenciaterület fejlesztése 5-6. évfolyamokon
megnyilvánul történelem, technika és osztályfőnöki tantárgyakban, illetve kapcsolódóan
valamennyi tantárgy adott témaköreinél.
A nem szakrendszerű oktatás alapozó funkciója a kompetencia-alapú oktatás, a tanórán kívüli
foglalkozások mellett elsősorban matematika, magyar nyelv és irodalom, természetismeret,
valamint idegen nyelv tantárgyak óráinak keretében nyilvánul meg.
A nem szakrendszerű oktatás órái tömbösíthetők, tetszőlegesen átcsoportosíthatók.
A nem szakrendszerű oktatás időkerete az 5-6. évfolyamon az alábbiak szerint kerül
kialakításra:
- kötelező és választható órakeretből:
5,5 óra
o magyar nyelv és irodalom:
1+1 óra
o matematika:
1+1 óra
o idegen nyelv:
1 óra
o természetismeret:
0,5 óra
- tanórán kívüli órakeretből:
1,5 óra
A nem szakrendszerű oktatást végzők köre
A nem szakrendszerű oktatás tanóráit, foglalkozásait tanítói és műveltségterületi, illetve tanári
képesítéssel is rendelkező pedagógusok látják el.
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Az oktatásban részesülők körének meghatározása, értékelése
A tanulókról a 4. és 5. évfolyam végén diagnosztikus méréssel tájékozódunk az alapozó
funkciókat illetően.
A diagnosztikus felmérés célja az, hogy a pedagógiai döntés, beavatkozás, fejlesztés előtt a
pedagógusok részletes információt szerezzenek arról, hogy a tanulóink milyen feltételekkel
kezdik meg a nevelés-oktatás adott szakaszát, melyek azok a területek ahol lemaradtak, mely
területen kiemelkedők.
Az alapozó szakasz végén a tanulóink 5-6. évfolyamos fejlődését, összteljesítményét az
országos kompetenciamérés eredményeit felhasználva és saját méréseket végezve az év végi
beszámolóban értékeljük.
A teljesítmény értékelése a szaktantárgyakhoz kapcsolódik, az ott kialakított és elfogadott
értékelési módot alkalmazzuk. A magyar nyelv és irodalom, a matematika, az idegen nyelv és
a természetismeret tantárgyak értékelésénél figyelembe kell venni a tanulónak a nem
szakrendszerű órákon nyújtott teljesítményét is.
2.7. Kompetencia-alapú oktatás alkalmazása
A HEFOP 3.1.3. pályázati program keretében a 2006/2007-es nevelési- és oktatási évben az
1. évfolyamon bevezetésre került a szövegértési és szövegalkotási, valamint a matematikailogika kompetenciák fejlesztése, az ötödik és hetedik évfolyamokon a szociális életvitel
kompetencia.
A szociális életvitel kompetenciaterület fejlesztése a történelem, a földrajz, a technika és az
osztályfőnöki órák keretében valósul meg. Emellett további tantárgyakhoz kapcsolódva
valósítjuk meg egy-egy blokk képességfejlesztő hatását.
A 2007/2008-as nevelési- és oktatási évben felmenő rendszerben kiterjedt a második, hatodik
és nyolcadik évfolyamokra, s folyamatosan valamennyi évfolyam osztályaiban alkalmazni
kívánjuk a kompetencia-alapú oktatást az adott kompetenciaterületeken, illetve további
kompetenciaterületek felvállalásával.
A TÁMOP 3.1.4. pályázati program keretében a 2009/2010-es nevelési- és oktatási évben 1.
és 3. évfolyamon bevezetésre került a szociális, életviteli és környezeti, valamint 5.
évfolyamon a szövegértés-szövegalkotás és matematikai-logikai kompetenciák fejlesztését
célzó oktatási rendszer.
A kompetencia-alapú oktatás a kiadott programterveknek a meglévő helyi tantervünkbe
történő moduláris beillesztésével valósul meg, az adott tantárgyak meghatározott
órakeretében. A kompetencia-alapú oktatásszervezés órái tantárgyakon belül tömbösíthetők,
tetszőlegesen átcsoportosíthatók.
A 2009/2010-es nevelési- és oktatási évtől a TÁMOP 3.1.4 program keretében az oktatási
programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő, a
kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertani elemek alkalmazása
(kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.) is megvalósul:
- témahetek
- három hetet meghaladó projektek
- moduláris oktatási programok
- tantárgytömbösített oktatás
- műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
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A teljesítmény értékelése a szaktantárgyakhoz kapcsolódik, az ott kialakított és elfogadott
értékelési módot alkalmazzuk. Az adott tantárgyak értékelésénél figyelembe kell venni a
tanulónak a kompetencia-alapú oktatásszervezéssel tartott órákon nyújtott teljesítményét is.

3. ALKALMAZOTT TANTERVEK ALAPJÁN A HETI KÖTELEZŐ
ÓRASZÁMOK ALAKULÁSA TANÉVENKÉNT
Kötelező tantárgyak heti óraszáma:
Évfolyam/ óraszám
Tanév

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2007/2008

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25

2008/2009

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25

2009/2010

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25

2010/2011

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25

2011/2012

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25

Kötelező és választott tantárgyak heti óraszáma:
Évfolyam/ óraszám
Tanév

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2007/2008

22

22

22

24,5

24,5

24,5

27

27

2008/2009

22

22

22

24,5

25,5

25,5

29

29

2009/2010

22

22

22

24,5

25,5

25,5

29

29

2010/2011

22

22

22

24,5

25,5

25,5

29

29

2011/2012

22

22

22

24,5

25,5

25,5

29

29
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4.

ÉVFOLYAMONKÉNT
FELHASZNÁLHATÓ
LÉTSZÁM ALAKULÁSA

IDŐKERET

ÉS

SZÁMÍTOTT

PEDAGÓGUS-

Felhasználható órakeret és számított pedagógus létszám meghatározásának tervezete a 2010/2011. tanévre

Ssz.
Megnevezés/évfolyam
1. A kötelező tanórai foglalkozás heti óraszáma a Ktv. 52.§. (3) alapján
2. Szorzó
Választható tanórai foglalkozások heti óra3. száma az 1. sor százalékában, Ktv. 52.§. (7)
Választható tanórai foglalkozás heti órakeret
4. ( 1.sor x 2.sor x 3 sor )
Az egyéni foglalkozás heti óraszáma az 1. sor
5. százalékában Ktv. 52.§. (11/c)
6. Az egyéni foglalkozás heti óraszáma
Ped. terv.-re biztosított időkeret az 1. sor szá7. zalékában Ktv. 1.sz. m. Harmadik rész II.7.
8. Pedagógiai tevékenységre biztosított időkeret
A kötelező tanórai fogl.-ok időkeretén túl a Ktv.
9. alapján felhasználható órakeret
A Ktv. alapján felhasználható összes órakeret
10. ( 1.sor + 9. sor )
A beosztott pedagógus munkakörre megállapított
11. heti kötelező óraszám
12.

Egy osztályra számított pedagógus álláshely

NAT
1.

CS
2.

K
3.

K
4.

20
1

20
1

20
1

22,5
1

10%
2

1-4.
82,5

10% 10% 10%

K
7.

K.
8.

22,5 22,5
1
1

25
1

25
1

5-8.

1-8.

95

177,5

25% 25% 30% 30%
8,3

5,6

7,5

26,2

34,5

12%
2,4

12% 12% 12%
2,4 2,4 2,7

9,9

12% 12% 12% 12%
2,7 2,7
3
3

11,4

21,3

5%
1

5%
1

5%
1

5%
1,1

4,1

5%
1,1

5%
1,1

5%
1,3

5%
1,3

4,8

8,9

5,4

5,4

5,4

6,1

22,3

9,4

9,4

11,8 11,8

42,4

64,7

25,4

25,4 25,4 28,6 104,8 31,9 31,9 36,8 36,8 137,4 242,2

1,15

22

2

CS
6.

2,3

22

2

CS
5.

22

1,15 1,15
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22
1,3

22
4,76

5,6

22

7,5

22

22

1,45 1,45 1,67 1,67

6,24

11

Felhasználható órakeret és számított pedagógus létszám meghatározásának tervezete a 2007/2008-as tanévtől
Az óraszámok valamennyi évfolyamon lecsökkentek a törvényi rendelkezéseknek megfelelően. A felhasználható órakeret évente 1%-al nő a Ktv.
52.§. (10) bekezdése értelmében a 2010/2011-es tanévig a jelen rendelkezések értelmében.
Az egyéni foglalkozások %-os aránya, s ennek megfelelően a heti óraszám:
Tanév
2007/2008.
9%

%-os arány
Évfolyamok
Óraszám

1-3.
1,8

4-6.
2

7-8.
2,3

2008/2009.
10%
1-3.
2

4-6.
2,3

7-8.
2,5

2009/2010.
11%
1-3.
2,2

4-6.
2,5

7-8.
2,8

2010/2011.
12%
1-3.
2,4

4-6.
2,7

7-8.
3

Felhasználható órakeret összesen, és a számított pedagógus létszám egy osztályra vetítve:
Évfolyamok
Tanév/órakeret/ létszáma
2007/
2008.
2008/
2009.
2009/
2010.
2010/
2011.

Összes órakeret
Létszám
Összes órakeret
Létszám
Összes órakeret
Létszám
Összes órakeret
Létszám

1.
24,8
1,18
25
1,19
25,2
1,20
25,4
1,15

2.
24,8
1,18
25
1,19
25,2
1,20
25,4
1,15
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3.
24,8
1,18
25
1,19
25,2
1,20
25,4
1,15

4.
27,9
1,33
28,2
1,34
28,4
1,35
28,6
1,3

5.
31,2
1,56
31,5
1,57
31,7
1,59
31,9
1,45

6.
31,2
1,56
31,5
1,57
31,7
1,59
31,9
1,45

7.
36,1
1,80
36,3
1,81
36,6
1,83
36,8
1,67

8.
36,1
1,80
36,3
1,81
36,6
1,83
36,8
1,67

5. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI
SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
Iskolánkban a helyi tanterv tananyagtartalmának elsajátításához szükséges, kötelezően előírt
taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg évfolyamonként és
tantárgyanként, az ISZSZ véleményének kikérése mellett.
A nyomtatott alapú taneszközök (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) csak a miniszter által
kiadott, hivatalos tankönyvjegyzékből választhatók. Megrendelése a KIR-en keresztül
történik.
Egyéb nyomtatott alapú tanulmányi segédletek csak szülői kérésre, ill. egyeztetés mellett
szerezhetőek be.
A nyomtatott taneszközökön túl egyéb taneszközökre is szükség van:
- testnevelés,
- rajz és
- technika tantárgyakból.
A nyomtatott alapú és egyéb taneszközök beszerzésének anyagi határait az ISZSZ határozza
meg, az előző tanév február havi értekezletén, -illetve a tankönyvrendeléshez igazodva- mely
a munkaközösségekre kötelező érvényű.
A kötelezően előírt taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
A kötelezően előírt taneszközökből iskolánk a szülőket szülői értekezleten tájékoztatja előző
tanév februárjában, ill. májusában.
(1-7. évfolyamon: február; leendő 1. évfolyamon: május hónapban.)
A taneszközök kiválasztásának elvei:
- a taneszköz feleljen meg iskolánk helyi tantervének
- az egyes taneszközök közül azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven
keresztül használhatók
- tantárgyanként, évfolyamonként és iskolai szinten összehangolt
- kompetencia alapú oktatás taneszközei.

6. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI
6.1. 4-8. évfolyamon
A 4-8. évfolyamokon valamennyi tanulónk csak akkor léphet magasabb évfolyamra, ha az
oktatási miniszter által kiadott kerettantervek „A továbbhaladás feltételei” c. fejezeteiben
meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból
teljesítette.
A követelmények teljesítését nevelőink a tanulók évközbeni tanulmányi munkája
(érdemjegyei) alapján bírálják el. A 4-8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az
„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
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Amennyiben a tanuló 4-8. évfolyamon tanév végén elégtelen osztályzatot szerez, -a
tantárgyak számától függetlenül- a következő tanévet megelőző augusztus hónap 20-31-ig
terjedő időszakban (előzetes értesítés alapján) javítóvizsgát tehet.
A 4-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat
megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát
kell
tennie ha:
- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület engedélyezte az
osztályozó vizsga letételét. (250 órát meghaladó hiányzás esetén csak akkor tagadható
meg az osztályozó vizsga lehetősége, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja
az igazolt mulasztásokét és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségeinek.).
Amennyiben a tanuló a 4-8. évfolyamon egy adott tantárgyból a tanítási óra éves számából
30%-ot meghaladóan mulasztott, az adott tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni.
6.2. Magántanuló
Magántanuló esetében a 4-8. évfolyamon a magasabb évfolyamra történő lépéshez, a tanév
végi osztályzat megállapításához a tanulónak a következő tantárgyakból kell osztályozó
vizsgát tennie:
4. évfolyamon:
magyar nyelv
magyar irodalom
matematika
környezetismeret
5-6. évfolyamon:

magyar nyelv
magyar irodalom
matematika
természetismeret
történelem

7-8. évfolyamon:

magyar nyelv
magyar irodalom
matematika
történelem
fizika
kémia
biológia
földrajz.

6.3. 1-3. évfolyam
Az 1-3. évfolyamon csak abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamra a tanuló, ha
mulasztott óráinak száma meghaladja a 250 órát, és abból az igazolatlan mulasztások aránya a
magasabb, valamint a nevelőtestület nemleges döntést hozott.
Az előzőeken túlmenően 1-3. évfolyamon továbbá abban az esetben nem lép magasabb
évfolyamra a tanuló, ha a szülő a tanév végi osztályozó értekezletet megelőzően írásban kérte
az évfolyam megismétlését, és azt az iskola igazgatójának benyújtotta.
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Azt az első évfolyamos tanulót, aki szakvéleményben foglaltaknak megfelelően előkészítő
évfolyamosnak minősül, a tanév végén nem kell minősíteni, a következő tanévben megismétli
az első évfolyamot.
6.4. Sajátos nevelési igényű tanulók
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása a többségi tanterv alapján
folyik, így a továbbhaladás (magasabb évfolyamra lépés) feltétele megegyezik a 6.1. és a 6.2ben foglaltakkal.
Amennyiben a szakértői vélemény javaslatot tartalmaz valamely tantárgy minősítés alóli
felmentésére, úgy annak alapján az igazgatói határozat értelmében a tanuló mentesül az adott
tantárgy minősítése alól.
6.5. Moduláris oktatás
A modulokat önálló, kötelező tantárgyként oktatjuk, ezért a továbbhaladási feltételei
megegyeznek a 6.1. pont alatt leírtakkal.

7. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK
SZÁMONKÉRÉSÉNEK, A TANULÓ ÉRTÉKELÉSÉNEK
MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, FORMÁJA

ÉS

7.1. Cél:
- tanulóink tárgyszerű, reális értékelése
- visszajelzés a szülőknek, a tanulóknak és az iskolának a tanuló ismereteiről, az esetleges
hiányosságokról
- az önértékelés képességeinek kialakítása
- személyiség fejlesztése
- motivációs hatás biztosítása a jövőkép elérésében
- képességek szerinti tanulás igényének kialakítása.
Tanulóink ellenőrzése kiterjed:
- a helyi tantervben meghatározott fejlesztési és továbbhaladási feltételek teljesítésének
szintjére, az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményre
- a magatartásra, viselkedésre, fegyelmezettségre
- az iskolai és osztályközösségben végzett tevékenységre
- az értékválasztásra, jellemvonásokra.
7.2. A beszámoltatás, az ismeretek, számonkérésének követelményei, formái, minősítés
Tanulóink tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban
az alapján végezzük, hogy a tanulói teljesítmények hogyan viszonyulnak az iskolánk helyi
tantervében előírt fejlesztési és továbbhaladási feltételekhez, követelményekhez.
Emellett figyelembe vesszük azt is, hogy a tanulók képességei, eredményei hogyan változtak:
fejlődtek vagy visszaestek az előző értékelés óta. Az előírt követelmények teljesítését az
egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli
munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük és értékeljük.
Az ellenőrzés kiterjedhet az előző témaköröknél tanult tananyaghoz kapcsolódó
követelményekre is.
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A testnevelés, tánc- és dráma tantárgy követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati
tevékenység révén ellenőrizzük, minősítjük.
Az ének-zene, rajz, informatika, technika, média, etika, hon- és népismeret, egészségtan
tantárgyak ellenőrzése, minősítése elméleti és gyakorlati tevékenység alapján történik.
A többi tantárgy ellenőrzése, minősítése elméleti ismeretek és alkalmazás terén valósul meg.
Egy-egy témakörön belül a tanulók munkáját szóban és írásban is ellenőrizzük. Az egyes
témakörök végén a tananyagot átfogó témazáró dolgozat írásával értékeljük.
Tanulóink értékelése év közben:
1. évfolyamon:
minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.
2-4. évfolyamon: a nevelőtestület határozata alapján érdemjeggyel értékelünk.
5-8. évfolyamon: minden tantárgy esetében érdemjeggyel minősítünk.
Félévkor és tanév végén:
1-3. évfolyamon félévkor és év végén, valamint 4. évfolyamon félévkor a tanulók
teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a
tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
 kiválóan teljesített
 jól teljesített
 megfelelően teljesített
 felzárkóztatásra szorul.
4. évfolyam végén, valamint 5-8. évfolyamon félévkor és év végén a tanulók
teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.
OM honlapján található mondatbankot használjuk.
A 4. évfolyam végén és az 5-8. évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév
során szerzett érdemjegyek, és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell
meghatározni.
A témazáró érdemjegyek nyomatékosan számítanak. Az érdemjegyek és osztályzatok
meghatározására az 5 fokozatú skálát alkalmazzuk.
Szöveges és osztályzattal történő minősítés esetén is tantárgyanként dicséret adható a
kimagasló teljesítmény elérésekor:
- szöveges értékelésnél a „kiválóan teljesített”, megnevezésen túl a „dicséretek” között
kell feltüntetni a megfelelő tantárgy megnevezésével
- osztályzattal történő értékelésnél a „jeles” minősítés esetén
- félévkor: „D”- jelöléssel
- tanév végén: „jeles” minősítés helyett „kitűnő” megnevezést alkalmazunk.
Az a tanuló, aki tanév végén valamennyi tantárgyból „jeles” és a tantárgyak több, mint fele
„kitűnő” (dicséretes) nevelőtestületi dicséretben részesül.
Tanulóink munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében tantárgyankénti
érdemjegyek száma:
- heti 1-2 órás tantárgyból minimum 5 jegy/félév
- 3 vagy több órás tantárgyból minimum 8 jegy/félév.
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A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tárgyat tanító nevelő értesíti a tájékoztató
füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az
esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei osztályzatai, ill. szöveges minősítései a következőképp
adhatók:
A szöveges minősítés akkor:
Kiválóan teljesített: ha a tanuló a helyi tanterv fejlesztési feltételeit megbízhatóan
tudását alkalmazni képes.
Jól teljesített: ha a tanuló a helyi tanterv fejlesztési feltételeit kevés hibával sajátította el,
kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását.
Megfelelően teljesített: ha a tanuló a helyi tanterv fejlesztési feltételeit pontatlanul,
esetenként felszínesen és több hibával teljesíti, csak nevelői segítséggel tudja
alkalmazni tudását.
Felzárkózatásra szorul: ha a tanuló a helyi tanterv fejlesztési feltételeit, minimálisan is
alig teljesíti, kizárólag nevelői segítséggel vagy azzal sem képes önálló
feladatvégzésre.
Az érdemjegy, osztályzat akkor:
Jeles (5):
ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit
elsajátította, tudását önállóan alkalmazni is képes.
Jó (4) :

megbízhatóan

ha a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv
követelményeit, kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni
tudását.

Közepes (3): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként
felszínesen és több hibával teljesíti, gyakran nevelői segítséggel
tudja alkalmazni tudását.
Elégséges(2): ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimálisan, a továbbhaladáshoz
nélkülözhetetlenül szükséges ismereteit sajátította el, kizárólag
nevelői segítséggel képes önálló feladatvégzésre.
Elégtelen(1): ha a tanuló a tantervi követelmény minimum szintjét sem sajátította
el, így nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges
ismeretekkel, nevelői segítséggel sem képes az önálló
feladatvégzésre.
A nevelőtestület határozata alapján:
2. évfolyamtól 4. évfolyam félévéig az érdemjegyek átváltása szöveges minősítésre félévkor
és év végén:
kiválóan teljesített
:
jeles
(5)
jól teljesített
:
jó
(4)
megfelelően teljesített:
közepes (3)
felzárkóztatásra szorul:
elégséges (2) és elégtelen (1).
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7.2.1. Sajátos nevelési igényű tanulók értékelése:
A sajátos nevelési igényű tanulóknak integrált ellátása folyik a többségi tanterv alapján, így az
ellenőrzési, értékelési, ill. minősítési eljárás megegyezik az előzőekben leírtakkal.
Amennyiben a szakértői vélemény az alábbi megállapításokat teszi:
- szóbeli számonkérés előtérbe helyezése: ez esetben a szaktanár az írásbeli beszámoltatás
helyett a szóbeli számonkérést alkalmazza valamennyi írásban történő ( írásbeli felelet,
témazáró dolgozat ) számonkérés helyett
- tantárgyrészek értékelése alóli mentesítés: az adott tantárgyon belül az érintett
tantárgyrész nem kerül minősítésre
- tantárgy minősítése alóli mentesítés: a tanulót évközben érdemjeggyel értékeli a nevelő,
de sem félévkor, sem év végén nem minősíti osztályzattal.
A tantárgyi minősítés alól mentesített tanuló esetében szöveges értékelés tartalmazza, hogy a
szakvéleményben javasolt fejlesztés hogyan valósult meg.
7.2.2. Moduláris oktatás értékelése, minősítése:
A modulokat önálló, kötelező tantárgyi rendszerben oktatjuk (óratervben foglaltak szerint),
ezért az értékelésük és minősítésük megegyezik a többi tantárgyéval.
7.2.3. Választható és emelt szintű tantárgyak értékelése:
A választható és emelt szintű tárgyak értékelése, minősítése a többi tantárggyal - az idegennyelv minősítésének törvényi korlátait figyelembe véve - megegyezik.
7.3. Az iskola írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, korlátai
Az írásbeli beszámoltatás a tanulók ellenőrzésének, értékelésének szerves részét képezi.
Célunk, hogy:
- az írásbeli beszámoltatás járuljon hozzá a tanulók személyiségének fejlesztéséhez,
alakítsa önértékelő képességüket
- legyen tervszerű, rendszeres
- a mért tanulói teljesítmények ismeretében valósuljon meg a hiányosságok pótlása, a
továbbhaladás útjának és a fejlesztés lehetőségeinek kidolgozása.
7.3.1. Formái:
Év eleji felmérő dolgozat:
Félévi felmérő dolgozat:
Év végi felmérő dolgozat:
Témazáró dolgozat:

az előző tanévben elsajátított ismereteket, készségeket
az előző időszakban elsajátított ismereteket
a kialakított készségeket méri
az adott témakörben tanult ismeretek azok,
alkalmazásának mérését szolgálja
Részösszefoglaló számonkérés: a témakör egy részének ismeretanyagát ellenőrzi
Írásbeli felelet:
az előző 1-2 tanítási óra anyagát kéri számon
Tanórai önálló írásbeli munka
Óra eleji tájékozódó jellegű írásbeli számonkérés
Otthoni gyűjtőmunka és önálló feladatmegoldás.

Az írásbeli beszámolók lehetnek központilag kidolgozottak vagy a nevelő által készítettek.
Megvalósíthatók teszt vagy esszé formájában.
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7.3.2. Rendje:
Az írásbeli beszámoltatás tervszerűen, folyamatosan történik.
Törekszünk arra, hogy fejlesztő jellegű, változatos, sokoldalú, objektív legyen.
Felmérő és témazáró dolgozatok írására a tanmenetben tervezetteknek megfelelően kerül sor.
Felmérő és témazáró dolgozatok esetében legkésőbb a beszámoltatás előtt 2 tanítási órával
közöljük a tanulókkal a dolgozatírás időpontját, megadjuk a felkészüléshez szükséges
információkat.
Részösszefoglaló dolgozat írását az előző órán jelezzük.
Írásbeli feleletre előzetes bejelentés nélkül is sor kerülhet.
Az otthoni gyűjtőmunkát pontos, egyértelmű feladatmeghatározásokkal készítjük elő.
A dolgozatokat a nevelő 2 héten belül kijavítja, értékeli.
A tanulók tanulmányi munkájának teljesítményének egységes értékelése érdekében az év végi
felmérések, valamint a témazáró dolgozatok, tesztek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük:
Teljesítmény:

Érdemjegy:

100-91%
90-76%
75-51%
50-34%
33- 0%

jeles
(5)
jó
(4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1).

A tanulók a kijavított és kézhez kapott írásbeli munkákban lévő hibákat nevelői segítséggel
korrigálják.
A dolgozatírást követő javítás, megbeszélés során a nevelő útmutatást ad a hiányosságok
pótlásához.
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulók írásbeli munkáit a szülők is megtekinthessék
(haza küldve vagy fogadóórán).
7.3.3. Korlátai:
A tanulók túlterhelésének megakadályozása érdekében egy tanítási napon 2 témazáró
dolgozatnál többet nem írhatnak a tanulók.
3-nál több írásbeli számonkérést nem tervezhetünk egy tanítási napra.
A dolgozatok írásának időpontjával kapcsolatban az egy osztályban tanító pedagógusok
működjenek együtt, figyelembe véve a tanulók jelzéseit is. Az osztálytermekben elhelyezett
naptárban a nevelők bejelölik a dolgozatírás időpontját, annak megnevezését (formáját), így
az a tanulók számára is követhetővé válik, valamint betartható a korlátozó intézkedés.
7.3.4. Az írásbeli beszámoltatásnak a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe,
súlya:
Az írásbeli számonkérések mellett törekszünk a szóbeli számonkérések megfelelő számára is
(fele- fele arány).
Írásbeli számonkérés súlya:
- a felmérések, témazárók a félévi és év végi osztályzat, valamint a szöveges értékelés
kialakításánál 2 jegynek számítható
- a résztémakörök és írásbeli feleletek egy jegyként számíthatók be.
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7.4.

Az otthoni (napközis
feladatok meghatározása

és

tanulószobai)

felkészüléshez

előírt

házi

7.4.1. Szóbeli és írásbeli házi feladatok elvei:
- eredményessége szempontjából szükséges az órán a megfelelő előkészítés, a kijelölt
feladatok értelmezése
- a mindennapi tananyagon alapuljon, egyértelmű, önállóan megoldható legyen
- a ténye a füzetben vagy a lecke füzetben rögzítésre kerüljön
- az egységes feladatkijelölésnél az osztály átlagszintjét vesszük figyelembe, de lehetőség
van képesség szerint differenciált feladatok adására is
- a szóbeli és írásbeli feladatok helyes aránya lényeges
- az elkészített házi feladat érdemjeggyel nem minősíthető.
7.4.2. Házi feladatok korlátai:
1-8. évfolyamokon a tanulók hétvégére, tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli,
sem írásbeli házi feladatot a szokásos, egyik óráról a másikra esedékes feladatokon túl.

7.5.

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése
1-8. évfolyamon
Első évfolyamon szöveges értékelést és minősítést alkalmazunk.
Második évfolyamtól negyedik évfolyam félévéig tanév közben érdemjeggyel értékelünk (4
fokú skálának megfelelően), félévkor és év végén szöveges minősítést végzünk.
Negyedik évfolyam félévétől évközben érdemjeggyel értékelünk, félévkor és év végén
osztályzattal minősítünk.
7.5.1. A tanuló magatartása
A tanuló magatartásának értékelésének szempontjai:
- aktivitás, példamutatás
- közösségi célok érdekeinek figyelembevétele – a munkában való részvétel
- hatása a közösségre
- törődés társaival
- Házirend betartása
- viselkedés, hangnem
- fegyelmezettség
7.5.2. A tanuló szorgalma
A tanuló szorgalmának értékelésének szempontjai:
- tanulmányi munka
- munkavégzés (kitartó, pontos, megbízható)
- általános tantárgyi munkavégzés – önálló munkavégzés (mindent elvégez, nem végez el)
- többféle feladatot vállal-e?
- munkabeosztás: önellenőrzés; önálló munkavégzés
- tanórán kívüli információk felhasználása
Az évfolyamokon a magatartás és szorgalom osztályzatokról az osztályfőnök dönt az
érdemjegyek és az osztályban tanító nevelők véleménye, ill. a nevelőtestület véleménye
alapján.
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Vitás esetekben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról, az
osztályozó értekezleten.

V. AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL,
MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS
INTÉZKEDÉSEK
1. A pedagógiai program érvényességi ideje
Az intézmény 2010. szeptember 01. napjától szervezi meg nevelő-oktató munkáját e program
alapján.
A pedagógiai programban található helyi tanterv 2004. szeptember 1. napjától az első
évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
Ezen program érvényességi ideje kettő nevelési- és oktatási évre - azaz 2010. szeptember 01.
napjától 2012. augusztus 31. napjáig - szól.
2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
A nevelők szakmai munkaközösségei, és munkacsoportjai minden tanév végén az intézkedési
terv szempontsora alapján írásban értékelik az adott tanév nevelési- és oktatási munkáját.
A nevelőtestület felkéri az ISZSZ-t, hogy a pedagógiai programban leírtak megvalósulását a
2010/2011. tanév lezárását követően átfogóan elemezze.
3. A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
- az intézmény vezetője
- a nevelőtestület bármely tagja
- a nevelők szakmai munkaközössége
- az ISZSZ
- az intézmény fenntartója.
A pedagógiai program módosításának szükségessége:
- ha az intézmény, illetve a fenntartó által benyújtott sikeres hazai és uniós pályázatok
kötelezővé teszik új módszertani elemek bevezetését, az intézményi alapdokumentumokba
történő beépítését
A gyermekek, tanulók a pedagógiai program módosítását a DÖK segítő nevelő útján
javasolhatják az intézményvezetőnek
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell
bevezetni.
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4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, ill. intézményeknél
tekinthető meg:
- az intézmény fenntartójánál
- az intézmény irattárában
- az intézmény könyvtárában,
- feladatellátási helyenként a nevelői szobában
- az intézmény vezetőjénél
- az intézmény igazgatóhelyetteseinél
- a tagintézmény vezetőjénél

Gyomaendrőd, 2010. június 18.

_________________________
Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető
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VI. AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA
ÉS JÓVÁHAGYÁSA
1. Az egységes pedagógiai programot a szülői munkaközösség iskolai vezetősége
2010. ………………………… hó …….. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra
javasolta.

Kelt: …………………………………..
……………………………………………
az intézmény szülői munkaközösség elnöke

2. Az egységes pedagógiai programot a nevelőtestület a 2010. ……………..hó …… napján
tartott értekezletén elfogadta.

Kelt: ……………………………………
………………………………………..
intézményvezető

3. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda egységes Pedagógiai programját Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. …………….. hó …… napján
tartott ülésén jóváhagyta.

Kelt: …………………………………..
………………………………………
intézményvezető
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
DIÁKOTTHON
GYOMAENDRŐD – CSÁRDASZÁLLÁS – HUNYA

P EDAGÓ GI AI P RO GRAM

Mottó:

„MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK, DE
AHÁNY EMBER, ANNYIFÉLE CSODÁLATOS VILÁG!”
(Bródy)

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
GYOMAENDRŐD – CSÁRDASZÁLLÁS – HUNYA
5502 GYOMAENDRŐD, Népliget út 2.

BEKÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasó!
Ön a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Diákotthon és Könyvtár
pedagógiai programját tartja kezében.
A pedagógiai program lényegében az iskola stratégiája, mely meghatározza a nevelés, a
tanítás-tanulás folyamatának elveit, tanterveit, gyakorlatát, működésének feltételeit. Szakmai
alapdokumentum, mely átfogja és meghatározza az iskolai élet egészét.
Volt időszak, amikor az iskolák belső életét központilag előírt szabályok irányították. A
rendszer nem tűrte el az iskolák különbözőségét, a művelődési esélyegyenlőséget uniformizált
iskolák hálózatával kívánta biztosítani.
Az Oktatásügyben 1985 óta bekövetkezett törvényi változások értékké emelték az iskolák
egyéni arculatának kialakítását, s a működtetésükkel kapcsolatos döntéseket az önkormányzatok, az
iskolahasználók, a nevelőtestületek hatáskörébe helyezték át.
Az iskolai élet minősége jórészt tehát helyi döntések függvénye.
Minden település jövőjének záloga a saját iskolája. Jövőképét csak a felnövekvő nemzedék
műveltségi és neveltségi szintjének ismerete és tudatos fejlesztése alapján képzelheti el reálisan.
Városunk endrődi településrészének egyetlen iskolája a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola. Ennek a településrésznek a jövője függ attól, hogy a helyi oktatáspolitikai
döntések értelmében kik és milyen képzésben, nevelésben részesülnek ebben az intézményben.
Csárdaszállás és Hunya kisközségek nevelési, oktatási feladatait a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola a megnevezett telephelyen működtetett tagiskoláiban látja el.
Nevelőtestületünk az itt olvasható pedagógiai programot annak tudatában állította össze,
hogy ez az iskola Gyomaendrőd endrődi településrésze, valamint Csárdaszállás, Hunya
kisközségek tanköteles korú tanulójának alapfokú oktatását, képzését, szocializációjának segítését
vállalja az alábbiak szerint:


korszerű tudástartalom közvetítésével;



az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésével



a helyi hagyományokban rejlő értékek átörökítésével;



az iskolai élet személyiségfejlesztő minőségének biztosításával.

A nevelőtestület az iskola jövőképét így fogalmazta meg:
Iskolánk a beiskolázási körzet lakóinak alapfokú iskoláztatási igényeit kielégítő iskola, amelyben
évfolyamonként két tanulócsoportban, korszerű tárgyi felszereltség, optimális személyi feltételek
mellett egyszerre valósítható meg a különböző adottságokkal rendelkező tanulók együttnevelése és
az egyéni sajátosságokhoz igazodó képességfejlesztés.
Köszönöm, hogy érdeklődésével, segítő észrevételeivel Ön is részt kíván vállalni a
felnövekvő nemzedék nevelésének felelősségéből.
Az iskola nevelőtestülete nevében: Farkas Zoltánné igazgató
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AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola többcélú intézmény, melyet
Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás települések önkormányzatai közös fenntartásban
működtetnek.
Gyomaendrőd város 1982-ben két község: Gyoma és Endrőd egyesítéséből alakult.
A városban 3 általános iskola és 2 középiskola működik.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon a város endrődi részének egyetlen
oktatási intézménye, mely a 70-es évek körzetesítésének eredményeként két önálló iskolából,
összesen 16 külterületi és 5 belterületi iskolaegységből jött létre. A korábban több helyen lévő
iskola ma egyetlen helyen, festői környezetben: a Hármas-Körös holtága melletti ligetben 1960- és
1980 között kialakított épületegyüttesben működik.
A diákotthon 1975-ben épült tanyasi gyerekek számára. A tanyavilág teljes megszűnésével
elvesztette korábbi funkcióját, s azóta a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetben élő
gyermekek elhelyezésére szolgál.
Az intézmény speciális tagozatán sajátos nevelési igényű tanulók általános képzését
biztosítjuk.
Az iskola neve eredetileg: Endrődi Általános Iskola. A két község egyesítése után 3. Sz.
Általános Iskola és Diákotthonra változott, s 1996. január 1. óta viseli a Rózsahegyi Kálmán nevét.
Iskolánk alapító tagja az Önfejlesztő Iskolák Egyesületének. Az intézmény munkatársi
közössége COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztő program II. modelljének (folyamatos
fejlesztés) kiépítését végezte, amelyet az OM-tól 2003-ban kapott oklevél, s az ennek megfelelő, az
iskola falára kihelyezhető tábla tanúsít.
Hunya 750 fős település. Az egykor Endrőd külterületéhez tartozó Kondorostanya nevű
tanyavilágból alakult és vált önálló településsé. Nevét arról a tekintélyes nagygazda családról
kapta, amelyik a tanyavilág központjában lévő birtokából templomépítés céljára telket
adományozott az endrődi egyházközségnek. A templom 1897-ben készült el, s még ugyanebben az
évben iskola is épült a közelében. Ettől kezdve rajokban települtek ide a családok Endrődről, s
1920-ban már utcák, házsorok jelezték a falu megalakulását. Teljes közigazgatási önállóságát
1947-ben nyerte el. A lakosság zöme földművelésből, állattartásból élt és 70 %-uk tanyán lakott.
Lakóinak száma 1957-ben 1776 volt. Ekkor a 237 tanköteles korú gyermek oktatása három
iskolában folyt, 1-8. évfolyamon. A tanyavilág felszámolásával a külterületi iskolák megszűntek,
de ettől kezdve egyre csökkent a lakosság lélekszáma is, s ezen belül pedig rohamosan a
gyermeklétszám.
A 2001/2002-es tanévtől kezdődően az iskola az örménykúti iskolával közös társulásban
működött. Az örménykúti felső tagozatosok Hunyára jártak át iskolabusszal, az alsó tagozat
helyben tanult. A hunyai iskola 3 épületében így 69 gyermek oktatása folyt. A társulás felmondása
után a községnek 45 tanköteles korú gyermek általános iskolai ellátásáról kell gondoskodnia.
Az iskola kulturális rendezvényeivel jelentős szerepet játszik a falu életében. A
hagyományosan megrendezett ünnepélyek színesebbé teszik a lakosság életét.
Csárdaszállás Békés megyében található kisközség. 1952. január 1.-je óta önálló
közigazgatási értelemben, a közeli Köröstarcsa tanyáiból alakult ki. A terület kedvező fekvésénél
fogva igen régen lakott. A Körös folyó zabolátlan ágai szabdalták hajdan ezt a tájat, és a medrek
között jól védhető halmok, szigetek emelkedtek, amelynek előnyeit ismerve már az őskori ember
megtelepedett itt. A falu legszebb természeti értéke a községtől 7 km-re található Hármas-Körös
folyó és annak ártere, valamint holtágai, és az amellett található üdülőfalu. Ez a terület az 1998.
januárjában alakult új Körös-Maros Nemzeti Parkunk részét képezi. A falu 605 lakója igyekszik
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mindig tisztán és gondozottan tartani környezetét, ezt bizonyítja a Virágos Magyarország
versenyben való részvétel is. A falu lélekszámának csökkenése nálunk is problémát jelent, de
ennek az ütemnek a csökkentése, vagy megállításának lehetősége az iskola kezében is van, hiszen a
fiatalok helyben tartásához, a munkalehetőségek mellett az iskola is nagymértékben hozzájárul.
Az 1952-es községalapítás után a helyi önkormányzat hosszú ideig önálló volt, majd
következett egy több mint két évtizedes periódus (1975-1997), amikor Mezőberény társközsége
volt a település. Csárdaszállás önkormányzata 1997. január 1. óta ismét önállóan gazdálkodik
A 2002-2006-os oktatásirányítás oktatáspolitikai koncepciója a kistelepülések nevelési,
oktatási intézményeinek szervezeti integrációját (közös fenntartású működtetését) tartotta
szükségesnek, melynek célja a működés racionalizálása volt. Ennek eredményeként Gyomaendrőd,
Hunya és Csárdaszállás intézményfenntartói társulást hozott létre, melynek eredményeként a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, Diákotthon és Közkönyvtár, a hunyai Általános Iskola,
Óvoda és Művészeti Iskola, a csárdaszállási Általános Iskola és Óvoda szervezeti egyesítésére
került sor. Az így létrehozott intézmény neve 2005. szeptember 1-jétől Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Könyvtár. A társulásban működtetett intézmény
tagiskolái a községben működtek összevont csoportokkal. A törvény által előírt létszámot egyre
nehezebben lehetett tartani, ami veszélyeztette a törvényes működést és az anyagi fedezetet. A
2007/2008-as tanévtől újabb változás következett be az intézmény életében. Hunya községben a
katolikus egyház vette át a működtetést az óvoda és az alsó tagozat helybenhagyásával. A felső
tagozatosok iskolabusszal járnak a katolikus iskolába, néhányan pedig helyközi járattal a mi
iskolánkba.
Csárdaszállás teljes egészében a társulás része maradt: helyben működik az alsó tagozat,
mint tagintézmény, a felső tagozatos tanulók pedig iskolabusszal járnak be a székhelyintézménybe.

3

PEDAGÓGIAI PROGRAM

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
GYOMAENDRŐD – CSÁRDASZÁLLÁS – HUNYA
5502 GYOMAENDRŐD, Népliget út 2.

Az iskola címere

A szív, a liliom és a folyó Gyomaendrőd város jelképe.
A nyitott könyv és a színházat szimbolizáló álarcok névadónkra utalva, a humán ismeretek
emelt szintű tanítását, az érzelmi nevelés hangsúlyozását, a kommunikációs kultúra és az empátia
kiemelt fejlesztését jelentik.
A címer alsó fele a gyermekközpontúságot, s a tanulók önmegvalósításának sokféle
egyéni útját, színét jelképezi.

Jelmondatunk
ALKOSSATOK
SZIVÁRVÁNYNYALÁBOT,
KITELJESEDIK A MINDENSÉG!
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JOGI STÁTUSZ
Törzsszám: 346733
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/2005.(VII. 14.) KT
számú határozata, Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2005. (VII.
18.) KT számú határozata, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2005. (VII.
12.) KT számú határozata alapján Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi
Társulás az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ és 90. §-ban foglaltak szerint,
valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon és Könyvtár GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya alapító okiratát a következők szerint határozza meg.

1. ALAPÍTÁS IDEJE:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
2005. július 1.

2. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE, SZÉKHELYE:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya, mely általános jogutódja a gyomaendrődi Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Diákotthon megnevezésű költségvetési intézménynek.
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.
Rövidített elnevezése, székhelye:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
Az intézmény az alábbi telephelyeken működik:
 Speciális tagozat Gyomaendrőd Fő út 81/2. sz.
 Diákotthon Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
Tagintézménye:
 Általános Iskola, Csárdaszállás Arany J út 2. 1-4. évfolyam
Fenntartó:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.

3. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE:
Fő tevékenység szakágazat száma: 852010
Alapfokú oktatás 8 évfolyammal, tagozat nélkül – Gyomaendrőd, Népliget út 2.
Alapfokú oktatás 1-4 évfolyammal – Csárdaszállás, Arany János u. 2.
Különleges gondozás keretében gyógypedagógiai ellátás – sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú
oktatása:
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 enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
 középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
 beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása
Hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése-oktatása
Kizárólag magyar nyelven folytatott roma kisebbségi oktatás
Általános iskolai napközis és tanulószobai nevelés.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
Normál és sajátos nevelési igényű tanulók diákotthoni ellátása – Gyomaendrőd, Fő út 42. szám
alatti telephelyen
Munkahelyi étkeztetés, diákétkeztetés, Gyomaendrőd, Népliget út 2., Csárdaszállás, Arany János út
2.
Kötelező felvételre kijelölt körzete:
 A Endrőd település volt közigazgatási területe és az Október 6. lakótelep.
Maximálisan felvehető létszám:
 általános iskola: 450 fő
 speciális tagozat:
60 fő
 diákotthon:
30 fő
 Csárdaszállás község közigazgatási területe
Maximálisan felvehető létszám:
 általános iskola: 60 fő
 Hunya község közigazgatási területe

4. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÉS GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE:
 Önálló jogi személy.
 Önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv.
 Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
 Az intézmény vezetője az igazgató, aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlója.

5. AZ INTÉZMÉNY RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT VAGYON:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.

Hrsz.:

6241

Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz.

HRSZ.:

6774

Gyomaendrőd, Fő út 42.sz.

Hrsz.:

6312

Csárdaszállás Arany J út 2. sz.

Hrsz.:

128

A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
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Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a társult önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.

6. AZ INTÉZMÉNY FELÜGYELETI SZERVE:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

7. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI RENDJE:
A közösen fenntartott intézmény élén álló igazgató vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete gyakorolja.

NEVELÉSI PROGRAM
Mottó:

„Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Az oktatás, a fegyelem, és az
osztályozás nem önmagáért valóan fontos. Minden, ami az iskolában történik,
a gyermek boldogságát: adottságainak kibontakoztatását, a siker örömét, a
tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit kell
szolgálja. Hiszen mi lehet annál fontosabb, mint hogy egy gyermek felismerje
képességeit és felépíthesse önmagát?”
/ dr. Bíró Endre /

1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ PEDAGÓGIAI MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,
ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI

Iskolánk névadója Rózsahegyi Kálmán endrődi születésű országos hírű színész, kiváló
színipedagógus. Pedagógiai hitvallása - a személyiség autonómiájának tisztelete - alapvetően
meghatározza nevelési alapelveinket.
Küldetésnyilatkozat:
Minden tanuló számára megtalálni azt az egyéni utat, mely elvezeti személyisége
kiteljesedéséhez, hogy önmegvalósítása által megszerezhesse a társadalmi megbecsülést és
elérhesse az egyéni boldogulást.
Ennek érdekében feladatunk olyan iskolai képzés biztosítása, melyben megvalósulhat az
egyéni adottságokhoz igazodó képességfejlesztés, s olyan gyermekközpontú, főként érzelmi nevelő
hatásokra építő iskolai élet kialakítása, melyben lehetővé válik a harmonikus együttműködésre
képes, de egyéni karakterrel rendelkező személyiségek formálása.
Iskolánk nyitott iskola, a lakosság, az iskolahasználók igényeit figyelembe véve szervezi
szolgáltatásait.
A város endrődi településrészének, valamint Csárdaszállás és Hunya községek azon
lakosságát szolgálja, akik világnézetileg el nem kötelezett nevelést igényelnek az iskolától a
gyermekeiknek.
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Az önkormányzat oktatáspolitikai célja, hogy minden családnak lehetősége legyen
általános iskolás korú gyermekét a lakóhelyéhez legközelebb eső iskolába járatni . Ezért egyetlen
iskola sem zárkózhat el a lakókörzetébe tartozó gyermekek felvételétől.
Ebből következően iskolánk Gyomaendrőd endrődi településrészének, Hunya és
Csárdaszállás települések teljes lakosságát ellátó intézmény. Ennek megfelelően a tanulók egyéni
képesség és érdeklődéskülönbségéhez igazodó differenciált képzési rendszer kialakításával tesszük
lehetővé a tehetségek felismerését és egyéni fejlesztését, s megakadályozzuk a szocializációs
hátrányokkal induló tanulók lemorzsolódását.
A tanulók személyiségfejlődését humán értékek interiorizálásával, a nemzeti és az endrődi,
hunyai, csárdaszállási hagyományokban rejlő értékek átörökítésével, az érzelmi (affektív) nevelő
hatások dominanciáját biztosító iskolai élet kialakításával, a humán ismeretek emelt szintű
tanításával, a kommunikációs képességek hangsúlyozott fejlesztésével segítjük.
A társadalmilag értékes és egyénileg sikeres személyiségnek együttműködési készséggel
kell rendelkeznie. Ki kell alakulnia reális önismeretének, s meg kell tanulni a másságban rejlő
értékek felismerését és megbecsülését. Ezek a tulajdonságok közösségekben végzett tevékenységek
sorozatában alakulhatnak, s épülhetnek be a személyiségbe.
Különböző célú közösségek szerveződésére a tanulás-tanítás folyamatán kívül is változatos
lehetőséget biztosítunk.
Az iskolai élet alakításában meghatározó szerepet szánunk a diákönkormányzatnak.
Ötleteivel, közösségi programok szervezésével, a normaalkotó és normakövető magatartás
egyensúlyát biztosító tevékenységével az iskolai élet legfőbb irányítója, az állampolgári nevelés
megalapozója.
Tanulóink életük nagy részét az iskolában töltik. Ezért az iskolai élet egészének biztosítani
kell az egészséges életmód szokásainak gyakorlási lehetőségét, az egészséges életvitel iránti igény,
valamint a környezetünk természeti szépségeinek megóvását biztosító ökológiai szemlélet
kialakulását.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink nevelése terén kiemelt célunk a társadalmi
beilleszkedéshez szükséges esélyük növelése. Ennek érdekében az integrációban szervezett oktatásnevelés keretei között biztosítjuk számukra a pozitív diszkrimináció, az egyéni fejlesztés
lehetőségeit. A roma kultúra elemeit tantervi anyagba építve a teljes tanulói kör számára oktatjuk.
A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára hetes diákotthoni elhelyezést
biztosítunk. A diákotthoni élet megszervezésével a szociális körülményekből eredő hátrányok
csökkentését, az egészséges életmód alapvető szokásainak megismertetését és gyakoroltatását, a
szocializáció megkönnyítését kívánjuk elérni.
A diákotthoni nevelőmunkában kiemelt szerepet szánunk a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységnek.
A sajátos nevelési igényű tanulók számára a tanulási képességet vizsgáló bizottság
javaslata szerinti, integrált, vagy speciális tantervű oktatást biztosítunk. A speciális tantervű
oktatásra szervezett csoportok az iskola nevelési alapelveivel összhangban önálló, sajátos
funkciókkal működnek.
Alapfunkciójuk, hogy olyan alapműveltség és praktikus ismeretanyag elsajátítását biztosítsák,
olyan képességek fejlesztését szolgálják, melyek segítik a sajátos nevelési igényű tanulókat az
életben való eligazodásban, megalapozzák önálló (önkiszolgáló, önmagát ellátni képes) életvitelük
megkezdését, segítik őket abban, hogy a társadalom számára hasznossá tehessék magukat. Vezérlő
alapelv: a terápiás jelleg a hangsúlyozott, az egyénhez, a sérüléshez, a speciális szükséglethez
igazított módszerek, tartalmak szolgálják az eredményes habilitációt.
A pedagógiai folyamatot meghatározó alapelveink:
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A személyiségfejlesztő hatásokat az iskolai élet egésze hordozza, nevel mindaz, amit a
tanuló az iskolában megél!
A tantestületünk vállalja, hogy:
 a tanulókat bevonja saját iskolai életük megszervezésébe;
 a pedagógus és a növendék egyaránt aktív félként vesz részt a nevelés-oktatás
folyamatában: a tanuló nem tárgya a nevelés-oktatás folyamatának, hanem alanya;
 a nevelés-oktatás folyamatában fontosnak tartja a tanulói aktivitás kiváltását;
 vezető szerepe és felelőssége van a pedagógiai légkör kialakításában;
 valamennyi tanuló számára lehetőséget biztosít a különböző iskolai közösségekhez való
tartozásra, az emberi viszonyokban gazdag közösségek nevelő hatásrendszerének
érvényesülésére;
 figyelembe veszi a tanulók életkori és egyéni adottságait az oktatás során;
 feladatának tartja a tanulók motiválását, az érdeklődés felkeltését az iskolai
tevékenységek iránt
 az oktatás során a befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és
módszertani eljárásokat alkalmaz;
 felkészíti tanulóit az önálló ismeretszerzésre, önművelésre, amelynek feltétele a tanulási
képességek és szilárd alapkészségek kialakulása;
 a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási
gyakorlatot preferáljuk, amely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét
élmények és tapasztalatok gyűjtésére;
 az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai
forradalommal.
 igényes és határozott a követelmények támasztásában a tanulókkal szemben;
 a tanulók előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így előre
tudják, hogy a nevelőtestület tagjainak mi az elvárása velük szemben;
 biztosítja a folyamatos visszajelzés alkalmait a tanulói teljesítményekről, nyomon követi
ezek eredményeinek változásait, javításuk akadályait;
 minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére mind tanulmányi
munkában, mind életének egyéb problémáiban;
 az iskola életében kölcsönös bizalmon alapuló emberi kapcsolatok kialakítására törekszik,
tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között;
 érvényesíti az egyenlő bánásmód elvét, miközben az egyéni sajátosságok által
meghatározott esetekben pozitív diszkriminációt alkalmaz;
 betartja a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.
Az iskola funkciói:
Többfunkciós iskola. A funkciók rangsora:
 Szocializáció:
Az iskolai beilleszkedéshez szükséges szokásrendszer kialakítása,
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Erkölcsi értékek közvetítése,
Pozitív magatartási, viselkedési normák, modellek megismertetése, gyakoroltatása,
 Kompetenciafejlesztés, tudásközvetítés
A tanulók sajátítsák el azokat a kulcskompetenciákat, amelyek szükségesek a
változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához,
saját sorsuk alakításához
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció,
matematikai kompetencia, digitális kompetencia, természettudományos
kompetencia,
hatékony,
önálló
tanulás,
szociális
és
életviteli,
kezdeményezőképesség és vállalkozói, esztétikai-művészeti, életpálya-építési
A továbbhaladáshoz szükséges minimális kompetencia kialakítása minden
tanulóban.
A tanulás technikájának elsajátítása.
Az életkornak, valamint az egyéni adottságoknak megfelelő szintű korszerű
tudásalap elsajátíttatása.
 A szociális hátrányok enyhítése
Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetésével, szociális ellátás (napközi,
diákotthon) biztosításával.

2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
Intézményünk a 2009/2010-es tanévben a TÁMOP 3. 1. 4-08/2-2008-0129 Kompetencia
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben . Kompetencia alapú
oktatás,bevezetése a gyomaendrődi oktatási intézményekben című pályázat nyerteseként,
az alábbi tanulócsoportokban vezette be a kompetencia alapú oktatást, és a pályázatban
vállalt tevékenységeket:
Matematika kompetencia:1.a,1.c, 5.b
Szövegértés-szövegalkotás
kompetencia:1.a, 1.b, 1.c
Szociális életvitel és környezeti
kompetencia:1.a, 1.c
Életpálya-építés kompetencia: 5.b
Magyar nyelv és irodalom, matematika
tantárgytömbösítés: 8.a, 8.b
Földünk és környezetünk,
műveltségterület oktatása a nem
szakrendszerű képzésben: 5.b
Játék modul: 5.b, 2.c
Innováció -„Ősz” témahét: 5.b
Innováció - „Advent-Karácsony” 3hetet
meghaladó projekt:7.a, 7.b
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Innováció -„Helyünk a világban”
Egész tanévet átölelő szociális
kompetencia-fejlesztést szolgáló
program 1-8 évfolyamokon.
A projekt fenntarthatósági követelményeinek eleget téve a fenti tevékenységeket felmenő
rendszerben, illetve periodikusan folytatni kívánjuk.
A pedagógiai programban „TÁMOP fenntarthatóság” jelzéssel utalunk azokra az újonnan
megjelenő elemekre, amelyek a projekt kapcsán kerültek beépítésre.
Az iskola funkcióinak teljesítése a személyiségfejlesztés feladataiban valósul meg.
Mottó:
„Az embernek először magában kell tudnia megállni, hogy képes legyen
eredményesen együttműködni másokkal.”
(R W Emerson)
A személyiség értelmezése
A személyiséget Nagy József (XXI. sz. és nevelés 2000.) alapján az idegrendszerbe beépült
pszichikus komponensrendszerként értelmezzük, mely rendszer az öröklött adottságok által
befolyásolt tanult szerveződés. Ennek alapján a nevelés a személyiségfejlődés segítése, melynek
során a gyarapodó pszichikus komponenskészletek komponensrendszerekké, azaz személyiséggé
fejlődnek.
A személyiség komponensei:
 személyes kompetencia
 kognitív kompetencia
 szociális kompetencia
 speciális kompetencia
2.1. A személyes kompetencia fejlesztése
Értékek:
Legyen reális önismerete, saját személyiségének vállalása, törekvés az autonómiára.
Legyenek motívumai és képességei az önkiszolgálásra, önvédelemre, alakuljon ki
személyes és világtudata.
Viszony a szülőföldhöz, a hazához, a világhoz:
 Helyi hagyományok ismerete, ápolása.
 Nemzeti értékeink ismerete, ápolása.
 Más népek azonosságtudatának tisztelete.
 Az esztétikum, a művészeti szép iránti igény kialakítása.
 Az önmagában és a másokban rejlő értékek felismerése és megbecsülése.
 Önkiszolgálás, önállóságra törekvés.
 Hagyománytisztelet.
Viszony a természeti környezethez:
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 Esztétikus környezet: rend, tisztaság, környezetvédelem.
 Testi, lelki egészség.
 Egészséges életmód iránti igény kialakítása.
A megvalósítás formái:
Célzott tevékenységek:
 Önismeret fejlesztése. (Osztályfőnöki beszélgetések, etikai beszélgetések.)
 Képviselet biztosítása a diákönkormányzatban.
 Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, részvétel a városi ünnepségen.
 Helyi szokások tisztelete, ápolása (honismereti kör).
 Advent-karácsony 4 hetes iskolai szintű projekt a mindenkori 7. évfolyam szervezésében.
A projekttervet az éves munkaterv részeként készítik el a felelősök. (TÁMOP

fenntarthatóság)
 Iskolai hagyományok megőrzése, fejlesztése (rendezvények).
 Névadónk életének ismerete (kiállítás, őszi túra, Rózsahegyi nap)
 A tanulók ismerjék önálló államiságunk jelképeit, a Himnuszt és a Szózatot közösen
énekeljük (tanítási órák, ünnepségek).
 A káros szenvedélyek hatásainak tudatosítása (ismeretterjesztő előadás, egyéni és
csoportos beszélgetések.), prevenció
 Az iskola házirendje az egészséges napirendi szokások kialakítását szolgálja.
 Ősz témahét keretein belül az egészséges életmód szokásainak kialakítása. Az iskolai
szintű témahetet az 5. évfolyam osztályfőnökei és tanulói szervezik, az projekt tervet az
éves munkaterv részeként fogadja el a nevelőtestület.. (TÁMOP fenntarthatóság)
 Motiváló környezet kialakítása
- versenyek, házi bajnokságok,
- DSE Egyesület,
- néptánc,
- tisztasági verseny,
- ügyeleti rend, felelősi rendszer,
- étkezéssel kapcsolatos szabályok betartása: kézmosás, szalvétahasználat (napközi)
- nyári tábor (iskolahasználók igényei szerint,)
- erdei iskola (igény szerint és lehetőség szerint),
 Művészeti tevékenységek:
- irodalom szakkör,
- rajz szakkör,
- drámajáték,
- énekkar,
- kézműves foglalkozás,
- kiállítások,
- iskolai műsorok
A teljesítés kritériumai:
 Reális iskolaválasztás.
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 Az erkölcsi, tudatossági szintvizsgálatok (4. ,8. évfolyam tanév vége) eredményei
megnyugtatóak. (standard eredményekhez viszonyítottan).
 Szociometriai mérések (4-8.) évfolyam eredményei megfelelőek.
 Szívesen vesznek részt ünnepségeinken, viselkedésük az alkalomhoz illő.
 A Himnuszt és a Szózatot éneklik, vigyázzállásban, a fiúk nem felejtik fejükön a sapkát.
 Kevesebb az iskolai és osztálytermi konfliktus
 A hagyományőrző tevékenység természetes igényükké válik
 Szabadidős tevékenységeink látogatottak
 A tanulók személyi higiéniája megfelelő, ápoltak.
 Igénylik a mozgásos tevékenységet.
 Az egészséges életmód szokásainak megfelelő házirend szabályait nem szegik meg.
 Az iskolai eszközöket, helyiségeit, berendezését rendeltetésszerűen használják.
 Az egész iskola rendezettséget, tisztaságot és otthonosságot sugároz, sok a virág, a
növények gondozottak, ápoltak.
2.2. Kognitív kompetencia fejlesztése:
Értékek:
 Érdeklődés, nyitottság az új ismeretek befogadására,
 Az önművelés iránti igény felkeltése,
 Törekvés az optimális teljesítmény elérésére, a teljesítmény tisztelete,
 A kitartás, a szorgalom, a pontosság becsülete, munkafegyelem,
 Fejlett kognitív kommunikáció.
 Kulcskompetenciák optimális szintje:
- Anyanyelvi kommunikáció
- Idegen nyelvi kommunikáció
- Matematikai kompetencia,
- Természettudományos kompetencia
- Digitális kompetencia
- Hatékony, önálló tanulás kompetenciája
Célok:
Kognitív motívumok és képességek fejlesztése.
A megvalósítás formái:
 Differenciális és individuális tanulásszervezési módok alkalmazása (csoportbontás,
egyéni fejlesztő program, tehetséggondozás a szabad sávban és a tanórán kívüli
tevékenységben, eszközjellegű kompetenciák fejlesztése: kommunikációs képességet
fejlesztő programok alkalmazása.).
 Korszerű oktatásszervezési eljárásokkal, módszerekkel és eszközökkel a tanítás
hatékonyságának biztosítása. Kooperatív tanulásszervezés, témahét, projektmódszer,
epochális oktatásszervezés, drámapedagógia, IKT eszközökkel támogatott oktatás a
bevont csoportok tanóráinak legalább 25%-ban. (TÁMOP fenntarthatóság)
 A tanulás tanítása projekt a felső tagozat évfolyamain.
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 Sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeinek biztosítása - Földünk és környezetünk –
műveltség terület tantárgyi bontás nélküli tanítása a nem szakrendszerű oktatás
keretében.(5. 6. évfolyam) (TÁMOP fenntarthatóság)
 Ismétlések precíz betartása.
 A tanulás motívumainak tudatos fejlesztése.
 Tantárgyi képességfejlesztő programok és programcsomagok alkalmazása, felmenő
rendszerben a bevont tanuló csoportokban. (TÁMOP fenntarthatóság)
 A logikai képesség fejlesztése a Lőrinc-féle fajátékok alkalmazásával a matematika
kompetencia fejlesztésbe bevont tanulócsoportokban. (TÁMOP fenntarthatóság)
 Tantárgytömbösítés az oktatás eredményességének és hatékonyságának növelése céljából.
A nem szakrendszerű oktatás óraszámának 10-15%-ban felmenő rendszerben a
2010/2011-es tanévtől kezdődően.
A tantárgytömbösítésbe bevont tanulócsoportok
2010/2011-estanévben
8. a, 8.b 3 óra magyar nyelv és irodalom, 2 óra rajz, 2 óra mozgóképkultúra váltakozva
5.a, 5.b 3 óra magyar nyelv és irodalom 2 óra történelem a hon-és népismerettel
2011/2012-es tanévben
8. a, 8.b 3 óra magyar nyelv és irodalom, 2 óra rajz, 2 óra mozgóképkultúra váltakozva
5.a, 5.b 3 óra magyar nyelv és irodalom 2 óra történelem a hon-és népismerettel
6.a, 6.b 3 óra magyar nyelv és irodalom, 2 óra matematika

A teljesítés kritériumai:
 Bukási % csökkenése.
 Számottevő a versenyeken eredményesen szereplő tanulók száma.
 Tanulóink legnagyobb %-át az első helyen megjelölt iskolába veszik fel.
 Tanulóink megállják helyüket a következő iskolafokon.
 Szívesen vállalkoznak kötelező anyagon túli kutatómunkára, ismeretszerzésre.
 Magas a könyvtárlátogatások száma, a kölcsönzött könyvek egy tanulóra jutó aránya.
 Magasabb szintű a tanulási motiváció (mérés!).
 Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás kulturált formái.
 Az eredményes feladatteljesítés feltételeit megteremtő szokások kialakítása (tanulás
körülményei, eszközök rendben tartása).
 Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma is.
 Az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben
javulnak.

Az iskola céljaiból eredő kiemelt fejlesztési terület a kommunikáció fejlesztése
A kommunikáció két alapvető funkciót szolgál:
 szociális kölcsönhatások szervezését,
 kivitelező tevékenységet, a megismerést, a gondolkodást, a tanulást (kognitív
kommunikáció).
14
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Eszközei:
 érzelmi (metakommunikáció, esztétikai-művészeti) tudatosság és kifejezőképesség,
 szemléletes (ábrázolás, ábraolvasás, digitális eszközök használata),
 verbális (nyelvtudás, beszédkészség, beszédértés, írás, olvasás képessége),
 formalizált (formalizálás képessége).
A megvalósítás feladatai:
A kognitív kommunikáció fejlesztése kiemelten öt tantárgy feladata:
 rajz (vizuális kultúra),
 anyanyelv,
 idegen nyelv,
 matematika,
 informatika
Az anyanyelv, idegen nyelv és matematika tantárgyak emelt szintű (magasabb óraszámú)
oktatásának célja a kommunikáció kiemelt fejlesztése.
Érzelmi kommunikáció fejlesztése:
 az iskolai élet egésze (emberi kapcsolatok, viszonyok, megnyilvánulások),
 drámapedagógia alkalmazása,
 a Játék modul bevezetése a szociális kompetencia
tanulócsoportokban, (TÁMOP fenntarthatóság)

fejlesztésébe

bevont

 irodalom szakkör,
 színjátszó kör,
 képzőművészeti foglalkozások,
 zene (énekkar és hangszeres tanulás),
 tánc és dráma
A szemléletes kommunikáció: az ábrázolás, a megismerés, a gondolkodás, a tanulás, a kivitelezés
eszköze, csak konkrét tartalmakkal működhet, általuk fejlődhet. Az ábraolvasás, ábrázolás
képességének fejlesztése:
 minden tantárgyban a szemléletesség biztosításával (szemléltető ábra, modell, rajzos
vázlatok készítése), digitális eszközök használata,
 tankönyvek, taneszközök megválasztásakor szempont: a színvonalas, didaktikailag
kifogástalan ábrák mennyire segítik az ábraolvasás képességének fejlesztését, a
kompetencia fejlesztését szolgáló programcsomagok taneszközeit részesítjük előnyben,

(TÁMOP fenntarthatóság)
 rajztanítás kiemelt feladata: az ábrázolási jelrendszerek, ismeretek és készségek
elsajátításának és gyakoroltatásának az ábrázolási képesség kialakítása,
 az informatika tanítása.
2.2.1 Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése
Értékek:
 Képesség a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezésére,
értelmezésére szóban és írásban, helyes és kreatív nyelvhasználatra,
 Képesség arra, hogy különböző kommunikációs helyzetekben kommunikálni tud,
kommunikációját figyelemmel kíséri, és a helyzetnek megfelelően alakítja,
15
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 Kritikus és építő jellegű párbeszédre törekszik, igénye van mások megismerésére, ismeri
a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét.
Feladatok:
1. Verbális kommunikáció fejlesztése
 A tananyag és a tankönyvek megválasztásának fontos szempontja, hogy a fogalomkincs,
a szókincs célratörőbb fejlesztését szolgálják,
 A tanszövegek nyelvezete a tapasztalati szabályrendszer, a nyelvérzék fokozatos
fejlesztését szolgálja,
 Az olvasás és szövegtanulás lehetőségeinek bővítése,
 Az értelmező nyelvtudás eredményesebb fejlesztése érdekében a nyelvtan tanítását olyan
gyakorlatokkal feldúsítva végezzük, amelyek elősegítik, hogy a tudatosult szabályok
másodlagos szabályozási körként, kontrollként működjenek.
2. Beszéd, beszédértés fejlesztése
 Beszédtechnikai készség fejlesztése: hibátlan hangképzés és fonetikus hallás, a
beszédképzés, a hangerő, a hangszín, az időtartam, a hangsúly, a hanglejtés, a
beszédritmus, a szünet helyes használata, a szóbeli közlés és a szóbeli befogadás
szabályrendszerének megtanítása,
 A megvalósítás kritériuma:
- 14 éves korban 4-8 perces értekező szöveg befogadása (kikapcsolás nélkül
meghallgatja, megérti, a lényegét meg tudja fogalmazni),
- 14 éves korban összefüggő szóbeli előadás egy gépelt oldal szövegről.
3. Írás és olvasás fejlesztése:
 Írásképesség:
- Íráskészség (mondatszintű, rövid írásbeli közlés),
- Fogalmazási képesség (szövegalkotás, összefüggő gondolatrendszerek írásbeli
közlésének szabályrendszere).
 Az olvasás képességének fejlesztése:
- Olvasási készség (mondatszintű, rövid, írott közlemények vételének eszköze),
- Szövegértés képessége: az írott szövegben rögzített információrendszer befogadási,
megértési folyamatának szabályrendszere,
- Szövegfeldolgozás képessége: a szöveg gyors áttekintését, szükséges ismeretek
kikeresését, a lényeges mondanivaló kiemelését, a nehezen érthető részek
információinak feltárását szolgáló szabályrendszer.
Eljárások:
 Tanulás technikáinak tanítása,
 Az olvasás és írás képességének minden évfolyamon való fejlesztése,
 Fogalmazástanítás (szövegalkotás) kiemelt területként kezelve.
Teljesítés kritériumai:
 Kiírt írásképesség: 60-80 betű/perc,
 5000 szókép ismerete.
4. Formalizált kommunikáció:
A formalizálás a nyelv grammatikai szabályrendszere alóli felszabadulást eredményezi, ami az
információk nagymértékű tömörítését és áttekinthetőségét teszi lehetővé.
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Eljárások:
Táblázatok, formalizált szövegek, lexikonok, szótárak, számítógépes adatbázisok, könyvtárak,
kulcsszavas információkeresők használatának folyamatos bővítése.

2.2.2. Idegen nyelvi kommunikáció
Értékek:
 Fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és
értelmezése szóban és írásban.
 Közvetítés, más kultúrák megértése, tiszteletben tartása.
 A nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődés és kíváncsiság.
Feladatok:
 Kommunikációközpontú nyelvoktatás.
 Korszerű eszközhasználat a nyelvoktatásban (multimédia).
 Csoportbontás, tanórai differenciálás, egyéni fejlesztés, kooperativitás.
 Multikulturális tartalmak tantervi megjelenítése.
 Hagyományápolás.
Sikerkritérium:
Az alapfokú nyelvvizsgák száma emelkedő trendet mutat.
2.2.3. Matematikai kompetencia
Értékek:
A mindennapok problémáinak megoldására való felkészültség, a matematikai gondolkodás
alkalmazásának képessége.
A matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben és a mindennapok problémamegoldásában.
Az igazság tisztelete, a dolgok logikus okának és érvényességének megkeresésére való törekvés.
Feladatok:
 A matematikai gondolkodás fejlesztése: számok, mértékek, struktúrák, az alapvető
matematikai reprezentációk ismerete; matematikai fogalmak, összefüggések és
koncepciók megértése a tanítás központi feladata.
 Az alkalmazott módszerek a szemléletesség, az egyéni adottságokhoz
alkalmazkodás,a differenciálás és az egyéni fejlesztés alapelveit érvényesítsék.

való

 Szervezési feladat: csoportbontás biztosítása a 20 főnél magasabb létszámú csoportokban.
 Tanulmányi versenyekre való felkészítés lehetőségeinek biztosítása.
Teljesítés kritériumai:
 Kompetenciamérések eredménye az elvártnak megfelelő legyen.
 Versenyeredmények javuló trendje.
17
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2.2.4.Természettudományos kompetencia
Értékek:
 Az ember és a rajta kívüli világ közt lezajló kölcsönhatás folyamatainak a megértése,
előrejelzése, az emberi cselekvések ennek megfelelő irányítása.
 A fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség.
 A biztonság és fenntarthatóság tisztelete.
Feladatok:
 A természettudományos tárgyak tanítása során a gyakorlatorientált gondolkodás
fejlesztését célzó feladatok, tevékenységek, példák, megoldások alkalmazása, az emberi
cselekvések hatásainak elemzése épüljön be a tanításba.
 A tanítás módszereibe a szemléletesség, a megfigyelés, az alkotás, a tevékenykedtetés
kapjon kiemelt szerepet.
 Önálló ismeretszerzés, prezentáció, vita, meggyőzés, érvelés technikáinak alkalmazása,
kooperativitás a tanulásban.
 A földünk és környezetünk műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 5. ,6.
évfolyamon. (TÁMOP fenntarthatóság)
Teljesítés kritériuma:
A környezettudatos magatartás megfigyelhető pozitív változása.

2.2.5. Digitális kompetencia fejlesztése
Értékek:
Az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használata a tanulás, a
kommunikáció és a szabadidő terén.
Feladat:
A képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus
alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Tartalmazzák a főbb
számítógépes alkalmazásokat, a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését segítő
eszközök használatát, az elektronikus média útján történő kommunikációt.
A teljesítés kritériumai:
A számítógépes alkalmazások kiterjesztése valamennyi tantárgy tanításában. Az IKT eszközök
biztonságos, feladatorientált használata. Az általános társadalmi modernizációt követve lépést
tartunk az informatikai fejlődéssel.

2.2.6. Hatékony, önálló tanulás képességének fejlesztése
Értékek:
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A tanulók elsajátítják az élethosszig tartó tanulás alapjait, a folyamatot könnyítő
készségeket, képességeket és kompetenciákat.



Az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni, az idővel és az
információval hatékonyan gazdálkodni.



Az egyén tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja.



A folyamatos tanuláshoz rendelkezik megfelelő motivációval és önismeretből eredő
magabiztossággal.

Feladatok:
 Tanulási motiváció fejlesztése,
 Tanulási stílus megismerése,
 Tanulási stratégiák fejlesztése (Hatékony tanulási technikák megtanítása),
 Módszer: tanulás tanítása projekt alkalmazása félévenként,
 Egyéni tanulási szokások és adottságok megismerése felméréssel,
 Egyéni fejlesztés az adottságok ismeretében: tanulási nehézségek hatékony kezelése (értő
olvasás, figyelem, koncentráció, emlékezet).
Az eredményesség kritériuma:


Tanulási orientációk mérési eredményeinek kimutatható pozitív változása.



Az önálló ismeretszerzéshez és önműveléshez szükséges tanulási képességek és szilárd
alapkészségek kialakulása.

2.3. Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése
Cél:
 A segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok
kialakítása,
 A pozitív szociális értékrend elfogadása, normatudat és az ennek megfelelő magatartás
elsajátítása,
 A szociális értékrend megismerésének, a pozitív értékrend elfogadásának és az e szerinti
magatartás elsajátításának, a szociális és kooperatív képességek kiépülésének,
kreativitásuk növekedésének elősegítése,
 Az iskolai normáknak megfelelő szokásrendszer kialakítása,
 Fegyelmezett, becsületes emberré nevelés,
 Érzelem-gazdag, kiegyensúlyozott, nyitott az emberi kapcsolatokra,
 Együttműködésre képes: legyen képes értelmes kompromisszumokra, a társas
kapcsolatok során keletkezett konfliktusok békés megoldására,
 A társas kapcsolatokban a másik ember autonómiájának tisztelete, a másság elfogadása,
törekvés az empátiára,
 Harmonikus életvitelre, közösségi beilleszkedésre való képesség kialakítása,
 Kulturált viselkedés. Kulturáltság a viselkedésben, a durvaság, az agresszió elutasítása,
 Képesség az érdekképviseletre, a megfelelő vitakészség elsajátítása,
 Aktív részvétel a közügyekben a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a
demokráciáról kialakult tudás felhasználásával,
 Az emberi jogok teljes körű tisztelete,
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 Kezdeményező és vállalkozói képesség fejlesztése.
Tevékenységek:
 Tanítási óra keretében: A történelem, a társadalmi és állampolgári ismeretek, valamint az
idegen nyelvek tanítása során tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és
társadalmi-gazdasági dimenzióiban, valamint a nemzeti kulturális identitás és az európai
identitás kapcsolatának megértetése. Az állampolgárság fogalmának, az állampolgári
jogoknak, ezen belül a gyermekek jogainak megismerése, a jogok nemzeti és nemzetközi
szintű alkalmazásainak megismerése.
 Osztályfőnöki órán: konfliktushelyzetek elemzése, megoldási alternatívák tudatosítása
(egyéni, vagy csoportos beszélgetések, aktuális szituációk teremtette lehetőségek
kihasználása.) Konfliktuskezelési technikák tanítása (Csoportdinamika szabadidős
tevékenységben.).
 A játék témájú moduláris oktatás keretében a szociális kompetencia fejlesztése az
osztályfőnöki órák és az egészségnevelési programmal összhangban. (TÁMOP

fenntarthatóság)
 A szociális kompetencia fejlesztése a Lőrinc-féle fajátékok alkalmazásával. (TÁMOP

fenntarthatóság)
 Tanórán kívüli tevékenységben (napközi): Gyermeki jogok ismerete, alkalmazási
alkalmak, feltételek, lehetőségek megbeszélése (Ebédlő falán deklarálva).
 Szabadidős tevékenységekben : viselkedési szituációk létrehozása, helyes viselkedési
szokások kialakítása (kirándulás, színház-múzeumlátogatás, utazás, iskolai rendezvények,
ünnepek, közös szereplések, bemutatkozások, az egyes közösségek egyéni arculatának
kialakítása.).
 A „Helyünk a világban” című, a szociális kompetencia fejlesztését szolgáló, teljes tanévet
átívelő iskolai szintű innováció megvalósítása. (TÁMOP fenntarthatóság)

Az innováció szakmai programja a pedagógiai program mellékleteként jelenik
meg, a megvalósításáért a szociális fejlesztést koordináló munkacsoport vezetője a
felelős.
 Diákönkormányzatban:
- képviselet biztosítása, a diákönkormányzatban,
- döntési lehetőségek biztosítása,
- egyéni és saját közösségének megfelelő érdekképviselet,
- vélemény nyilvánítási jog gyakorlása,
- részvétel a szabadidős rendezvények szervezésében.
Továbbiak:
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, valamint
nehézségekkel összefüggő tevékenység c. fejezetek szerint.

a

beilleszkedési,

magatartási

A megvalósítás kritériumai :
 Nincs jelentős konfliktus az iskolában, ill. a konfliktusok megoldása megnyugtató,
 Nyilvános helyen a tanulók viselkedését elismerően ítéli meg a közvélemény,
 Nincsenek agresszív megnyilvánulások, a konfliktusok megnyugtatóan rendeződnek,
 A tanulók szívesen tartózkodnak az iskolában, jól érzik magukat (elégedettségvizsgálat
pozitív trendje).
 Tartalmas közösségi élet, elégedettségmutatók pozitív változása.
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 Neveltségi szintvizsgálatok javuló eredményei.
2.3.1. Kezdeményező képesség, vállalkozói kompetencia
Értékek:
 Újításra való beállítódás,
 Kockázatvállalás,
 Az egyéni célkitűzések megvalósításának tervezése és végrehajtása,
 Lehetőségek, kihívások felismerése, értelmezése.
Feladat:
 Tanítási óra:
- Technika, földrajz, történelem, matematika: a gazdaság működésének átfogóbb
megértése; a pénz világában való tájékozódás,
 Osztályfőnöki óra: foglalkozások, a család gazdálkodása, családi gazdaságok,
vállalkozások.
 Tanórán kívül: pályaválasztásra való felkészítés programjaiban való részvétel.
 Életpálya építés kompetenciájának fejlesztése, a programcsomag beépítése a tanórán
kívüli tevékenységek közé 5. 6. évfolyamon. (TÁMOP fenntarthatóság)

Teljesítés kritériumai:
 Tanulmányi versenyeken résztvevő tanulók aránya nő, az eredményesség trendje pozitív,
 A nyomon követés eredményei a fenti értékek beépülését tanúsítják.
2.4. Speciális kompetencia fejlesztése
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. Iskolánk azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás nem más, mint a
tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. Az a
pedagógus, aki jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási
szokásait, eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait.

Cél:
 A tanulók sajátos, egyéni kompetenciáinak megismerése, feltérképezése és tudatos
fejlesztése.
 Az egyéniség kibontakoztatása.
 A személyiség sajátos, egyéni tanulási kudarcainak vizsgálata, okok feltárása.
 Tanulási kudarcok megszüntetése egyéni fejlesztések biztosításával, a differenciálás
módszereinek fejlesztésével.
 Tehetség felismerése és gondozása.
Tevékenységek:
 A tanulók részvétele háziversenyeken, megyei, és területi szintű tanulmányi versenyeken
 Szakkörök, egyéni felkészítések ingyenes igénybe vétele
 Nevezési díjak, utazási költségek megtérítése alapítványi támogatással.
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 Az atlétika sportág kiemelt támogatása
 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program c. fejezet szerint.
Pedagógiai eszközök, eljárások:
 Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás belső
motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.
 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és
tudásának átrendeződésére.
 Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
 Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált
oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének,
problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe állítása.
 A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
 Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
Sajátos nevelési igényű tanulók személyiségfejlesztésének speciális céljai, feladatai:
Pedagógiai célok
 Sérülés-specifikus eljárások alkalmazásával fejleszteni a tanulók társas kapcsolatát, a
helyes magatartási és viselkedési szokások elsajátítását, a szabálytudat erősítését.
 Az egyéni szükségletek mentén építkezve az énkép, az önértékelés alakítása, az érzelmi
egyensúly, a jó iránti fogékonyság megteremtése.
 A konkrét tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével fejleszteni a
szocializációt, a testi-lelki harmóniát, a testápolás, egészséges táplálkozás, a ruházat
tisztántartásának folyamatait.
Feladatok
 Erősíteni a terápiás eljárások alkalmazásával az önismeretet, az önelfogadást és az
önfejlesztést.
 Biztosítani a szociális érzékenység légkörét, a konfliktus kezelésének konkrét megoldását
helyzetgyakorlatokon, megélt, átélt élményeken keresztül.
 Tudatosítani az értékek védelmével kapcsolatos felelősséget, keresni a közvetlen
környezet humán értékeit.
 Tapasztalatok gyűjtése a serdülőkor testi-lelki változásairól, megvitatni a saját
élményeket, véleményeket.
 Lehetőséget adni az önellátás – testápolás – ruházat, felszerelés, a saját környezet rend,
tisztaság munkafolyamatainak megtapasztaltatása, megismertetése.
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 Kialakítani riportok, filmek, cikkek, tanulmányok értelmezésével, megvitatásával, saját
élmény eseti bekapcsolásával, pontos képzetet és viszonyulást az élvezeti szerek
veszélyeiről, a deviáns magatartás következményeiről.
 A tanulók felkészítése a pályaválasztásra, a reális életcélok megfogalmazására.
 Tapasztalatok gyűjtése a munka világáról, a szakmáról.
 A vonzódások, lehetőségek mérlegelése – szakmatanulási lehetőségek a képességnek
megfelelően – a képességfejlesztés útjainak, módjainak számbavétele az életcélok elérése
érdekében.
 Szakértői javaslat alapján speciális tantervű osztályok szervezése.
 Gyógypedagógiai és fejlesztő pedagógiai ellátás biztosítása.
 Egyéni habilitáció és rehabilitáció szervezése és biztosítása minden érintett tanuló
számára.
 Integrált oktatás lehetőség szerinti biztosítása.
A teljesítés kritériuma:
 Eredményes beiskolázás magasabb iskolafokra.
 Integráció lehetősége.

3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A személyiségfejlesztés közösségekben, a közösség által valósul meg.
Cél:
 Emberi kapcsolatokban gazdag, sokszínű iskolai közösségek szervezése.
 A közösségek alakításában figyelmet szentelünk az etnikai, illetve hátrányos helyzetű
tanulók integrálásának.
 Az iskolai közösségek a tanulók öntevékenysége és önkormányzó képessége
kibontakozásának színteréül szolgálnak.
 Pozitív szociális kötődések, attitűdök és képességek kialakítása, az iskolai közösségekhez
való tartozás tudatának erősítése, biztonságérzet és büszkeség erősítése.
 A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák,
vallások, a másság iránt (Cigány tanulók elfogadása).
 Szerezzenek tapasztalatokat az együttműködés, a konfliktusok közös kezelése és
megoldása terén.
 A kommunikációs kultúra elsajátítása: véleményformálás és kifejezés, érvek kifejtése és
megvédése képességeinek fejlesztése.
Célzott tevékenységek:
 Helyünk a világban című iskolai projekt, melynek egyik kiemelt feladata a közösségfejlesztés: (TÁMOP fenntarthatóság)
 Közösségek kialakítása : iskolai tanulóközösség ; a képzés szakaszai szerinti közösségek
(bevezető, kezdő, alapozó, fejlesztő szakasz) ; osztályközösségek ; különböző
tevékenységi csoportok közösségei.
 Közösségi tevékenységek és programok szervezése:
- Iskolai szinten : hagyományok (iskolai és állami ünnepek, DÖK rendezvények,
Iskolanapok, Nyílt napok) ; iskolagyűlések, partnerkapcsolatok kialakítása és ápolása,
kapcsolat testvériskolával.
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- Osztályközösség szintjén : képviselet a diákönkormányzatban, felkészülés az iskolai
szintű rendezvényekre közös produkciókkal, közös kirándulás, klubdélután,
sportvetélkedők, játékos versenyek, partnerkapcsolatok kialakítása és ápolása.
- Tagozati szinten : Mikulás, farsang, akadályverseny, sportversenyek szervezése.
- Tevékenységi csoportok szintjén : alkotómunka, iskolai és városi szintű bemutatók
szervezése, versenyeken való részvétel, partnerkapcsolatok kialakítása és ápolása.
 A közösségek egyéni arculatának, jelképeinek kialakítása és használata
- Iskolai szinten: címer, póló, jelvény, mez, dekoráció, zászló.
- Tagozat szintjén : dekoráció.
- Osztályközösség szintjén : osztályterem dekorációja, hangulata.
- Tevékenységi csoportok szintjén : dekoráció, külső megjelenés, öltözet.
DÖK vezető tanár feladata:
 DÖK megszervezése.
 DÖK, SZMSZ szerinti működtetése.
 Rendezvények megszervezése a hagyományok és a DÖK igényei alapján: őszi túra,
tátika, karácsonyi projekt, játékos vetélkedők, Ki mit tud ? hulladékgyűjtés.
 Diákok képviselete az iskolaszékben, szabályzat szerinti képviselet megszervezése
tantestületi értekezleten.
 Tisztasági őrjárat.
 Igény- és elégedettségmérés szervezésének segítése.
 Közösségek programjaik és tevékenységeik alapján történő értékelésének megszervezése,
félévenként, iskolaközösség előtt (zsetonrendszer működtetése).
Osztályfőnök feladata:
 Az osztályközösség közösségi életének szervezése (osztályszintű szabadidős programok
szervezése: minimum évente 2, maximum kéthavonta),
 egyéni arculatának kialakítása,
 az osztály érdekeinek és véleményének képviselete a diákönkormányzatban,


az osztályközösség részvételének megszervezése és biztosítása az iskolai szintű
rendezvényeken, a DÖK rendezvényein,

 az osztály városi ünnepségeken való részvételének megszervezése
Rendelkezésre álló időkeret : az osztályfőnöki órán túl a 40 óra terhére legalább heti két óra.
Ünnepségek szervezése: éves munkaterv szerint az irodalom szakkör és az énekkar
közreműködésével.
Teljesítés kritériumai:
 A közösségek szociometriai mutatói a magasabb évfolyamokba lépve pozitív trendet
alkotnak,
 A tanulói elégedettségvizsgálat tendenciája javul,
 A közvélemény megítélése az iskola társadalmi tevékenységével kapcsolatban emelkedő
trendet mutat,
 Az iskola arculata külső képében, belső hangulatában és légkörében jól érzékelhető és
meghatározó.
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4. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG

Cél:
 Az iskolához való pozitív viszonyulás erősítése
 Az iskola iránti érdeklődés növelése
Feladatok:
 Nyugodt, szorongásmentes kezdő szakasz biztosítása,
 A nyelvi hátrányok leküzdését játékos szókincsfejlesztő gyakorlatokkal segítjük,
 Mozgásfejlesztéssel javítjuk a koordinációs mozgásokat,
 Sikerélményhez juttatás (játékos, mozgásos, kézműves foglalkozásokkal),
 Mentori, tutori rendszer működtetése,
 A tanuló mentesítése egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minősítése alól.
Szakértői bizottság javaslata alapján, igazgatói döntés szerint. A szakértői vizsgálatot a
szaktanár, illetve az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató kéri.
 Az első évfolyamra felvett tanulók esetében szakértői bizottság javaslata alapján a tanuló
mentesül a minősítés alól, a tanévet az iskolai beilleszkedésre való felkészítésre fordítja
az osztályfőnök.
 Előkészítő évfolyamnak minősülhet az első évfolyam abban az esetben, ha a tanuló az
első évfolyam követelményeinek nem tudott eleget tenni.
 Magántanulói státusz biztosítása:
- Szakértői bizottság javaslatára. A fejlesztő felkészítésről gondoskodni kell a
szakvéleményben meghatározottak szerint.
- Szülői kérésre: igazgatói döntés alapján. A felkészítésről a szülő gondoskodik.
- A magántanuló osztályozó vizsgán adhat számot a követelmények teljesítéséről.
 Felzárkóztatás szervezése 1-3 tanuló részére az egyéni fejlesztés eredményesebbé tétele
érdekében.
 Fejlesztő pedagógus, pszichológus segítségének igénybe vétele a Térségi Humánsegítő
Központon keresztül.
 Fejlesztő pedagógiai foglalkoztatás biztosítása 1-3 tanuló részére.
Teljesítés kritériumai:
 Magatartás miatti tanulási kudarc csökkenő tendenciája.
 Csökken a megoldatlan fegyelmi problémák száma.

5. TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG
Cél:
 Egyéni adottságok, kiemelkedő képességek felismerése, fejlesztése, törekvés a
fejleszthetőség optimumának elérésére
 Alkalom és segítség biztosítása az adottságbeli lehetőségek kipróbálásához.
Eljárások:
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 Tanítási órákon csoportbontással nívócsoportos oktatás biztosítása: matematika, magyar,
idegen nyelv és számítástechnika tantárgyakból a 22 fő feletti létszámmal rendelkező
osztályokban minden esetben.
 Tanítási órákon a differenciálás lehetőségeinek biztosítása (Szakmai munkaközösségek
feladata a differenciált tanítás módszereinek fejlesztése).
 Technika tantárgy keretei által biztosított lehetőségek kihasználása.
 Tanórán kívüli tevékenységek igény szerinti szervezése, az iskolai kínálat alapján.
Kihelyezett művészetoktatás biztosítása.
 Önköltséges szakkörök működtetése a felmerülő igények szerint.
A teljesítés kritériumai:
 sikeres nyelvvizsgák számának növekedése,
 versenyeredmények emelkedő trendje,
 eredményes rajzpályázatok,
 sporteredmények emelkedő trendje
 sikeres bemutatók, műsorok és rendezvények, (városi ünnepi műsorok sikere, iskolai
gálaműsorok sikere, iskolai ünnepi műsorok, DÖK rendezvényei, műsorai sikeresek,
iskolai kiállítások elismertsége dokumentálható)
 eredményes iskolaválasztás, pozitív visszajelzések
 partneri elégedettség növekvő trendje.

6. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Ez a tevékenység átfogja az iskolai élet egészét azzal a céllal, hogy biztosítsa a gyermeket
megillető jogok érvényesülését, őrködjön a hátrányos- és veszélyeztetett tanulók elviselhető
életlehetőségei felett. A közoktatásról szóló törvény 41. §-ának (5) és (6) bekezdése szerint:
A feladatok megvalósításában részt kell vállalni az intézmény vezetésének, osztályfőnököknek,
pedagógusoknak, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek.
A közoktatásról szóló törvény 54.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint az intézmény vezetője
felelős a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért. A jogkörét azonban esetenként
átruházhatja az intézmény más alkalmazottjára, gyermekvédelmi esetben az intézmény gyermek- és
ifjúságvédelmi megbízottjára.
Alapelv: Az információk bizalmas kezelése
Osztályfőnökök feladatai
6-12 év
 A tanulók elemi szükségleteinek ellátása a családban (élelem, ruházat, tanszer, pihenés,
stb.) megfelelő-e, veszélyeztető okok észrevétele, felderítése, jelzés a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős felé.
 Az egészséges fejlődéshez szükséges (testi, lelki, szociális) háttér, nevelési légkör
biztosított-e?
 Veszélyeztető helyzetben hatékony, gyors intézkedést tenni (étkezések igénybevétele,
diákotthoni elhelyezés, napközi, stb.)
 Speciális intézmények igénybevételének kezdeményezése (szakorvos, pszichológus,
nevelési tanácsadó, stb.).
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 Kötelessége a szülő értesítése abban az esetben, ha a tanuló érdekében intézkedést tart
szükségesnek.
 Folyamatos ellenőrzés a tanuló érdemjegyei, a rendszeres iskolába járás fölött.
 Az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása (ügyelet, étkezés, fejlesztő foglalkozás,
felzárkóztatás, tehetséggondozás, stb.).
 Kapcsolattartás a szülői házzal (fogadóóra, szülői értekezlet, családlátogatás, stb.)
 Kapcsolattartás, együttműködés (gyermek és ifj. véd. felelős, családsegítő, gyámhatóság,
stb.) esetmegbeszélések, gyámhatóság által kezdeményezett felülvizsgálaton részvétel,
jellemzések, stb. készítése.
 Segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű tanulók kulturális, szociális hátrányainak
csökkentése érdekében (programokon való részvétel, családokkal megfelelő kapcsolat
kialakítása, korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások).
Serdülőkorú tanulókkal kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok:
 Figyelemmel kísérni, hogy a család szolgálja-e a tanuló erkölcsi, érzelmi, értelmi
fejlődését,
 Milyen kortárscsoportban vesz részt, mennyire ellenőrzött a tevékenységük,
 Használ-e a tanuló egészségre káros anyagokat, folytat-e fejlődésére káros életmódot
(cigaretta, alkohol, kábítószerek),
 A káros hatások megelőzése, ellensúlyozása pedagógiai eszközökkel (drog prevenciós
programok, védőnő felvilágosító munkájának igénybevétele, DADA programban
részvétel, stb. Lásd: Egészségnevelési program!),
 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók nyomon követése, (otthoni életforma,
ellátás, pihenés, stb.),
 Rendszeres iskolába járás figyelemmel kisérése,
 Pályaválasztás figyelemmel kisérése,
 A tanulók bekapcsolása (érdeklődésüknek megfelelően) az iskolai életbe. Sportkör,
énekkar, felzárkóztatás, tehetséggondozás, stb.,
 A tanulási kudarcok miatti önbizalomhiány kiszűrése, a tanulási motiváció fejlesztése,
egyéni jó kapcsolat kialakítása,
 Olyan érzelmi kötődést biztosítani, amiben a problémáit nyíltan feltárhatja a gyermek,
 Speciális intézmények igénybevételének kezdeményezése (pszichológus, szakorvos, stb.),
 Segítségnyújtás a hátrányos helyzetű tanulók kulturális, szociális hátrányainak
leküzdésében.
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai:
 Kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, pedagógusokkal,
 Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel,
 Családlátogatás az osztályfőnökkel, családsegítővel,
 Fogadó órák tartása (tanuló, szülő, pedagógusok),
 Szoros együttműködés a nevelési tanácsadóval, családsegítővel, gyermekvédelmi
szolgálattal, gyámhatósággal, gyermekorvossal, védőnőkkel,
 Kapcsolattartás a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsággal,
 Drog-prevenciós programok szervezése,
 Folyamatos kapcsolattartás a családi koordinátorokkal.
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Feladatunk, hogy a veszélyeztetett, személyiségzavarral küzdő gyermekek szocializációját
segítsük:
 Anyagi segítségért közbenjárás,
 Napközis, egész napos ellátás biztosítása,
 Diákotthoni elhelyezés,
 Lelki segítségnyújtás
- Gyermekbűnözés körébe sodródott tanulók kezelése
- Tanulási kudarcok miatti önbizalomhiány erősítése, tanulási motiváció fejlesztése,
 Korrigáló nevelés
 Preventív intézkedések
- Veszélyeztetettség esetén: egy-tanár, egy diák kapcsolatteremtő módszerének
alkalmazása.
- Szakorvosi ellátás biztosításának kezdeményezése

7. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM
Cél:
 Csökken az évismétlők száma
 A tanulási nehézségek feltárása és szakszerű ellátása, illetve lehetőség szerinti
megszüntetése.
 Minden tanuló beiskolázható magasabb iskolafokra.
Feladatok:
 Nevelési tanácsadó vizsgálatának igénybe vétele, a tanulási nehézségek kiszűrése,
 Egyéni fejlesztő programok alapján egyéni fejlesztés biztosítása fejlesztő pedagógus
vezetésével,
 Habilitációs és rehabilitációs program szerinti foglalkozások szervezése,
 Felzárkóztató foglalkozások szervezése nem kötelező tanórai foglalkozás keretében,
 Egyéni foglalkozás kínálatának biztosítása heti két órában az évismétlők, illetve az 1-4.
évfolyamra járó tanulók számára,
 Pályaválasztás, továbbtanulás elősegítése.
Egyéb szervezési feladatok:
 Szülők tájékoztatása az alábbi témákban: a felzárkóztatás célja, alkalmazott módszerek, a
szülők feladatai, elért eredmények.
 Adminisztrációs tennivalók:
- egyéni lapok vezetése a felzárkóztatásban, korrepetálásban résztvevő tanulókról,
- osztálynaplókban regisztrálni a felzárkóztatás, a korrepetálás tényét.
A teljesítés kritériumai:
 A tanulási kudarcok számának csökkenő trendje,
 A lemorzsolódás csökkenése,
 Minden tanuló tovább tanul a következő iskolafokon.
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8. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE:
Cél:
 Iskolánk minden tanulója adottságainak megfelelő szinten teljesítsen, s juttassuk el
fejleszthetőségének optimumára.
 Családi, szociális hátrányai ne jelentkezzenek meghatározó módon tanulmányi
előmenetelében.
 Esélyegyenlőség biztosítása.
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a
jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát
megállapította. Ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a
törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával
összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett
nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető
szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, az a
tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.
Az osztályfőnök feladata megállapítani és külön odafigyelni az alábbi problémák felmerülése
esetén a tanulóra, s ellátása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
 A szülő alkoholista, vagy büntetett volt, tudunk róla, hogy öngyilkosságot kísérelt meg,
vagy rendszeres idegorvosi kezelés alatt áll.
 A szülők elváltak, az egyik szülő a gyermekét egyedül neveli.
 A szülő (valamelyik) nem végezte el az általános iskolát.
 A gyermek kedvezőtlen, rossz lakásviszonyok között él; 4-nél többen laknak egy
szobában.
 Alacsony a
gyermeküket.

család

jövedelme,

gyermekvédelmi

kedvezményből

iskoláztatják

 A családban 4, vagy ennél több gyerek van.
 A szülő tartósan beteg, sűrűn van kórházban, leszázalékolt.
 Születéskor veszélyeztetett volt.
 Külterületről bejáró tanulók.
A hátrányos helyzet enyhítésének iskolai lehetőségei, feladatok:
 Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók számára.
- Felmérésekkel a felkészítésben részt vevő tanulók név szerinti azonosítása, évente,
- Egyeztetés a szülővel, aki gyermekének az integrációs felkészítésben való részvételi
igényét aláírásával is igazolja,
- A hhh tanulók csoporton belüli számarányának törvény szerinti meghatározása;
- A tanuláshoz szükséges felszerelések iskolai biztosítása,
- Pedagógiai segítség biztosítása: önálló tanulást segítő fejlesztés; eszközjellegű
kompetenciák fejlesztése; szociális kompetenciák fejlesztése; tanórán kívüli
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programok; integrációt segítő pedagógiai módszerek alkalmazása; tanári
együttműködés, műhelymunka; háromhavonkénti értékelés a szülő, tanuló,
osztályfőnök jelenlétében; pályaválasztási programban való részvétel; multikulturális
nevelés,
- Eszközhasználat biztosítása (könyvtár, számítógépterem),
 Felzárkóztató és tehetséggondozó programok biztosítása,
 Bűnmegelőzési programok szervezése az osztályfőnöki órák keretében,
 Kollégiumi, tanulószobai ellátás biztosítása, iskolaotthon,
 Pályázati lehetőségek kihasználása, pályázatírás, a lehetőségek megismertetése a
szülőkkel,
 Kapcsolattartás:
- minden szülővel,
- óvodákkal,
- gyámügyi hivatallal,
- szakszolgálattal,
- tanulási képességet vizsgáló bizottsággal,
- cigány kisebbségi önkormányzattal,
- civil szervezetekkel,
- középiskolákkal,
 Tankönyvtámogatás, tartós tankönyvek biztosítása.
 Szülők tájékoztatása szociális támogatási lehetőségekről.(osztályfőnök: szülői értekezlet,
egyéni beszélgetés).

9. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT
SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE (LÁSD: MELLÉKLET!)
10. ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLAI KÖZÉLETBEN:
A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés
továbbfejlesztésének lehetőségei (MIP szabályzatai szerint működtetett)
Tanulói részvétel
 Az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzatban negyedik osztálytól
osztályonként két-két tagot delegálnak a tanulók. A diákönkormányzat javaslatai alapján
szervezzük az iskola szabadidős tevékenységeit. A diákönkormányzat szervezi az iskola
diákügyeleti ellátását. A diákönkormányzat szerkeszti az iskolarádiót.
 A diákpanaszok kezelésének fóruma a diák-önkormányzati ülés. A diákok véleményét a
diák-önkormányzati tanár tolmácsolja a tantestület felé. A diákönkormányzat egy
képviselőt delegál az iskolaszékbe. A diák-önkormányzatot segítő tanár az iskolaszékben
képviselheti a diákönkormányzatot.
 A diáksport egyesületnek minden tanuló tagja lehet. Célja a versenysport lehetőségének
biztosítása. A tanulók a versenysportágak kiválasztásában, edzések rendjében az
egyesületen keresztül érvényesíthetik igényeiket.
 Az iskola igazgatója évente egy alkalommal diákközgyűlést szervez.
Szülői részvétel:
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 A székhelyeken és a telephelyen működik szülői munkaközösség, ahonnan egy-egy
képviselőt delegálnak az iskolaszékbe, valamint az SZMK elnöke is tagja az
iskolaszéknek.
 A szülő a szolgáltatás megrendelője. Iskolaválasztási joga van. Választ a kötelező órán
kívüli tantárgyakból, a délutáni szabadidős foglalkozások kínálatából.
 A szülő, mint a folyamat segítője iskolai rendezvények alkalmával egyéni vállalás
formájában segítséget nyújt az iskolának. (Szervező munka, kiszolgálás, ruhatár,stb.)
 A szülő, mint a folyamat szereplője kisegítő felügyeletet, kíséretet biztosíthat
kiránduláson, táborozáson, színházlátogatáson, egyéb utazások alkalmával.
 A szülői képviseletnek részvételi lehetősége van nevelőtestületi értekezleten a tanulók
nagyobb csoportját érintő kérdés tárgyalásakor.
 A szülői szervezet képviselője meghívást kap tantestületi értekezletekre, ünnepségekre,
rendezvényekre
 A szülők jogait a Kt. 59.§ (5) ; Kt. 114.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint biztosítjuk.
 A szülő kötelességeinek teljesítését a Kt. 14§ (2) bekezdésben felsoroltak szerint várjuk
el.
 Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő részére segítséget adjanak
gyermekük neveléséhez.
 Az iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a pedagógusnak szüksége van
azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, amelyek segítik feltárni a
tanuló fejlődését előrevivő vagy hátráltató tényezőket.
 Mindezért az iskolának meg kell teremtenie és rendszeresen működtetnie kell azokat a
fórumokat, amelyek módot nyújtanak az iskola tevékenységének megismeréséhez, a
vélemények, javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához.
Kapcsolattartás rendje:
 Szülői értekezlet: minimum évi két alkalom.
 Fogadó óra: kéthavonta egy alkalom.
 A HHH tanulók három havonkénti egyéni értékelése.
 Nyílt napok, bemutató órák: minimum évente egy alkalom.
 SZMK működtetése: évi 3 alkalommal értekezlet.
 Iskolaszék: évi 3 alkalom.
 Családlátogatás kezdeményezése.
Egyéb szolgáltatások, válaszok az igényekre:
 Tanórán kívüli tanulói foglalkozások:
- Továbbtanulásra felkészítő programok szervezése.
- Művészeti iskola foglalkozásain való részvétel lehetőségeinek biztosítása.
- Szabadidős tevékenység a DÖK szervezésében éves program alapján.
- Önköltséges szakkörök (térítésért).
 Szociális ellátás:
- Diákotthon.
- Napközi.
- Tanuószoba
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11. FOGYASZTÓVÉDELEM
„A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (NAT)
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei a következő témakörökben jelennek meg:
Tanórai foglalkozásokon:
Természettudományos tárgyak:
 Közvetlen környezet tárgyainak megfigyelése és csoportosítása,
 vásárlással kapcsolatos számítások, üzemanyag fogyasztás, ár és minőség összefüggései,
 természeti értékek védelme,
 környezeti problémák és a növekvő fogyasztás összefüggése,
 egészséges táplálkozás, bio élelmiszerek, vegyszermaradványok, családok fogyasztási
szokásainak elemzése, génmódosított élelmiszerek, amíg egy élelmiszer a boltba kerül,
táplálkozási kiegészítők, élelmiszeradalékok,
 (E számok), háztartási vegyszerek, kozmetikumok,
 mérések, energia- és vízfogyasztás,
 eltérő fogyasztási struktúrák és szokások.
Humán tantárgyak:
 A mindennapi élet színtereinek tárgyi viszonyai,
 vásárlási lehetőségek és szokások, szituációs játékok,
 reklámnyelv-reklámkritika, termékismertetők,
 használati útmutatók, interjúk, felmérések készítése a családok vásárlási szokásairól,
 a gazdaság változásai, a termelés és fogyasztás elosztása, az életmód és a fogyasztás
fejlődése,
 a magyar áruk vásárlásának előnyei, fogyasztói jogok,
 elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem) és veszélyei,
 reklámok célja és hatása,
 kívánság és szükséglet,
 áruismeret,
 fogyasztói döntés,
 ár és érték,
 zsebpénz.
Készségtárgyak:
 Környezetünkben található anyagok és felhasználása,
 takarékosság-pazarlás,
 környezetbarát anyagok és technológiák,
 megújuló energiák, újrahasznosítás,
 egészséges és értékálló sportruházat,
 jogvédett és hamisított adathordozók.
Tanórán kívüli tevékenységekben:
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Délutáni foglalkozások:
Anyagok ismerete és gazdaságos felhasználásuk, szituációs játékok, konfliktuskezelés vásárlás
során.
Iskolán kívüli helyszíneken:
Piaci séták, üzletek, szolgáltatók, termelők látogatása.

12. AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA
Alapelvek, célok, jövőkép
A globális problémák kiinduló gyökerei szűkebb környezetünkben is jelen vannak.
Iskolánk környezeti nevelési programjának legfontosabb feladata, hogy az alapelvek, célok és
jövőtervezés területén egyedi természeti környezetünket helyezze középpontba, hiszen előnyeinek
felismerése, környezetkímélő használata során várható egy olyan szemlélet kialakulása, mely
tágabb környezetre is kivetíthető.
Alapelvek
 fenntartható fejlődés,
 kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések,
 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései,
 alapvető emberi szükségletek,
 emberi jogok, demokrácia,
 elővigyázatosság,
 biológiai és társadalmi sokféleség.
Célok
A szükséges készségek kialakítása, fejlesztése
 alternatív, problémamegoldó gondolkodás,
 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód,
 problémaérzékenység, kreativitás,
 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia, segítőkészség,
 konfliktuskezelés – megoldás,
 vitakészség,
 kommunikáció,
 médiahasználat,
 állampolgári részvétel és cselekvés,
 értékelés és mérlegelés készsége.
Jövőkép:
Az alapelvekre vonatkozó célok útján elérhető:
 Személyes felelősségen alapuló környezettudatos magatartás és életvitel.
 A környezet értékei iránti felelős magatartás, annak megőrzési igénye és akarata.
 A természeti és épített környezet szeretete, védelme, a sokféleség őrzése.
 A rendszerszemlélet.
 A globális összefüggések megértésének tudományos megalapozása.
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 Az egészséges életmód igénye, elsajátítása.
Erőforrások
Humán erőforrások:
 Tanárok:
- Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával,
munkájával példaértékű legyen a tanulók számára.
- A munkaközösségek környezeti nevelésben végzett feladatait egyeztetni, bővíteni kell,
mely újabb kohéziós elemet jelent az oktató-nevelő munkában.
- Ennek összefogása és irányítása az iskolavezetés feladata.
 Diákok:
- Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyeljen társai
ilyen irányú magatartására.
- Ebben jelentős feladata van az osztályközösségeknek és a diákönkormányzatnak,
valamint a helyi Ifjú természetbarátok és környezetvédők túracsoport iskolán belüli
tagjainak.
 Tanárok és diákok:
- A tanárok és diákok együttműködése nélkülözhetetlen az iskolai környezet
létrehozásában és megőrzésében. Az együttműködés színterei a tanórák,
osztályközösségi és iskolai rendezvények.
- A tanórai együttműködés formáját a munkaközösségek; a rendezvényekét a
diákönkormányzat és az iskolavezetés felügyeli.
 Tanárok és szülők:
- Az iskola és a szülői ház együttműködése nélkül ezen program alapelvei és céljai nem
érvényesülhetnek. Ahhoz, hogy a környezettudatos magatartás formáit otthon is
gyakorolják a diákok – a szülőknek is meg kell ismerniük ezeket a célokat.
- Ehhez a szülőket az iskolai munka minél több területén be kell vonni. Iskolánk
lehetőséget biztosít számunkra a megismeréshez.
- Ilyen alkalmak pl.: nyílt napok, szülői értekezletek, fogadóórák, iskolai rendezvények:
őszi túra, hulladékgyűjtés, Tátika, Ki mit tud, Rózsahegyi Nap stb., SZMK és
iskolaszék működése. A kapcsolattartás fejlesztése az iskolavezetés és a
diákönkormányzat feladata.
 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:
- A nem pedagógiai feladatokat ellátó iskolai alkalmazottak szintén részesei a
programnak.
- A diákétkezde dolgozói tiszta, esztétikusan előkészített helyen, változatos – az
egészséges táplálkozás követelményeit figyelembe vevő – étrendet biztosítanak
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
- A technikai dolgozók a környezet folyamatos tisztántartásával és a használati
eszközök karbantartásával példát mutatnak a környezetóvó magatartás területén és
egyben az újra felhasználás előnyeit tárják a diákok elé.
- Ezenközben igyekeznek környezetkímélő anyagokat, felszereléseket használni.
- Feladatvégzésükben koordináló szerepet a gondnoki hivatal lát el, melynek egyik fő
elve a takarékosabb anyagfelhasználás, s ezt elvárja az intézmény minden tagjától.
 Fenntartó
- Az iskola működését a fenntartó biztosítja, így az innen érkező juttatások
nagyságrendje egyben a környezeti nevelési program célkitűzéseinek megvalósulását
is befolyásolja.
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- Az intézmény igazgatójának feladata, hogy az egyeztetések során minél optimálisabb
anyagi feltételeket tudjon biztosítani az iskolának.
 A környezeti neveléssel foglalkozó intézmények
- A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé teszi a különböző
intézmények meglátogatása.
- A tartalmasabb program kialakításában településünkön számításba vehető a
sportegyesület objektumai, a szabad strand és a gyógyfürdő – uszoda létesítményei; a
Tájház és a régészeti kiállítás, Nyomdaipari múzeum, Városi Képtár, a Körös-Maros
Nemzeti Park, Körös parti túraútvonala.
- Kerékpártúrák során könnyen elérhetők a közelben található szarvasi arborétum,
békésszentandrási duzzasztó, peresi gátőrház kiállítóterme, mezőtúri fazekas múzeum,
dévaványai túzokrezervátum, stb.
- Az említett intézmények programba való beépítésének feladata a munkaközösségekre
hárul.
 Hivatalos szervek:
- A hivatalos szervek feladata, hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból
ellenőrizze az intézmény épületeinek állagát, használatát, az iskolai rendezvények (pl:
őszi túra) lezajlását.
- Iskolánk a működéshez szükséges minden ilyen jellegű engedéllyel rendelkezik, s a
rendezvényekhez a szükséges engedélyeket beszerzi. A feladatot a Gazdasági hivatal
és a diákönkormányzat látja el.
Anyagi erőforrások
 Költségvetés
- Az iskola költségvetéséből biztosítja az iskolai rendezvények sikeres lebonyolítását.
- A munkaközösségek időnként igénycsomagot nyújtanak be a program végrehajtásához
szükséges felszerelések beszerzésére, felújítására.
- Ezek végrehajtása évenként, fontossági sorrend alapján történik.
 Alapítvány
- A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a tanulóközösségek tanulmányi
kirándulásait támogatja.
 Pályázatok
- Saját bevétel híján elsősorban pályázati pénzek jelentenek plusz anyagi forrást.
- A fenntartóhoz is pályázati úton lehet további anyagi támogatásért folyamodni a
környezeti nevelési program megvalósulása érdekében.
- A pályázatok figyelése a könyvtáros tanár feladata.
A környezeti nevelés színterei az iskolában
 Hagyományos tanórai oktatásszervezésben
Lásd: Helyi tanterv
 Nem hagyományos tanórai keretben:
- Intézményünk pedagógiai programja minden osztály számára 2 nap tanulmányi
kirándulásra nyújt lehetőséget, melyen a tanulók hazánk nevezetességeivel
ismerkedhetnek meg.
- Településünkön is működik az országos Természetjárók és Tájvédők Egyesületének
helyi szervezete, melynek tagja több diák és pedagógus egyaránt. Ezen egyesület
szervezésében több kirándulásra (nyári tábor) nyílik lehetőség, illetőleg meghívásos
alapon a környezetvédelem prominens és hozzáértő személyei az iskolában
lebonyolított előadásokon adnak át hasznos információkat.
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Tanórán kívüli programok
-

Szakkörök:
Kézműves foglalkozások
Környezeti világnapokhoz kapcsolódó, adott témájú alkotások készítése (Víz-, Föld-,
Madarak és fák napja).
Az elkészült alkotásokból mind az iskolai folyosókon, mind az aulában kiállítások
rendezésére nyílik lehetőség.
A diákok műveivel az endrődi Közösségi Ház és a Roma Közösségi Ház látogatói
egyaránt megismerkedhetnek az iskola által szervezett tárlatokon.
Sport szakkörök
Iskolánkban versenyszintű- és hobbisportolásra egyaránt van lehetőség.

 Diák-önkormányzati és iskolai rendezvények
- Őszi túra, Tátika, Karácsonyi ünnepség, Ki Mit Tud, Észkaszinó, Rózsahegyi Nap stb.
Az ezeken való részvétel kulturált és környezettudatos magatartást kíván a diákoktól
(egymáshoz, vendégekhez való viszony, tiszta környezet megóvása).
- Az őszi túra során a település természeti környezetében lévő értékek (Hármas-Körös
ártere, a Körös-Maros Nemzeti Park része) megismerésére, ápolására ad lehetőséget.
Az intézményhez tartozó épületegységek környezeti nevelési programban való részvétele
 Iskolai könyvtár
- A könyvtár, annak környezete mindig rendben, tisztán várja az olvasókat.
- Állományával segíti a pedagógusok, tanulók felkészülését a különböző programokra.
- Figyeli a különböző pályázati lehetőségeket, a kiadványokban megjelenő cikkeket,
amelyek a környezeti neveléshez kapcsolhatók.
- Helyet biztosít felkészüléshez, előadásokhoz, vetélkedőkhöz.
- Anyagi lehetőségéhez képest új kiadványokat vásárol.
 Diákotthon
- Lásd. Diákotthon pedagógiai programja
A környezeti nevelés programjának fejlesztésére vonatkozó tervek
 Kirándulás
A tanulmányi kirándulásra felhasználható 2 napot minden osztály a lehetőségeinek
megfelelően szervezi meg (ez több napos kirándulás, vagy egy-egy napos gyalogtúra).
 Vetélkedő
A környezetbarát magatartás kialakítása nehezen oldható meg időnkénti, kampányszerű
mozgalmak szervezésével.
Iskolánk célja az, hogy a tanulók mindennapjait nem csak tanórákon, hanem azon kívül is
áthassa ez a gondolkodásmód. Erre vonatkozóan éves programot kell mindig készíteni,
melyek kialakítása és a lebonyolítás koordinálója egy, a tanév elején kinevezett
munkacsoport feladata, melynek tagjai az intézmény minden működési területével
kapcsolatban állnak. Egy külön faliújságon és az iskolarádión keresztül folyamatosan a
környezeti neveléshez kapcsolódó programokra és az azokon elért eredményekre hívják
fel a diákok (osztályok) figyelmét. Az értékelés minden évben a Föld napja alkalmából
történik.
 Szelektív hulladékgyűjtés
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Településrészünkön már van lehetőség a hulladék szétválasztására. Szeretnénk ezt a
formát iskolai szinten is alkalmazni. Amennyiben megoldható lesz az erre alkalmas
tárolókat az iskolai területén állítanánk fel (Pl.: a mai technika kert egy részén) és az
osztályok az elkülönített komposztálható ételmaradék, műanyag és papír szelektív
gyűjtése és tömörítése után ezekbe helyeznék el a hulladékot, mely a város határában
lévő, modern és környezetre biztonságos hulladéklerakó telepre kerülne.
A telep működésének megismerése érdekében az osztályfőnöki tanmenet egy pontja
látogatást irányozna elő a hulladékgyűjtő területére.
 Média
Iskolánk időszakos lapja, a Sulifirka minden egyes száma egy un. Zöld oldallal jelenik
meg, melyen a környezeti programunkkal kapcsolatos hírek, eredmények szerepelnek. A
„Fekete sáv” része pedig Az iskolában, településrészen előforduló környezetidegen
problémákat említ meg. A megoldásokra, kezelésekre pályázatokat ír ki a tanulók
számára, a beérkezett pályaműveket értékeli. A fődíj a legjobb pályázatokra a „Zöld fülű”
iskolai emlékplakett elnyerése, melynek átadására ünnepélyes keretek között a Föld
napján kerül sor. A nyertes pályázatokat az illetékes szervekhez továbbítja az intézmény
esetleges átgondolásra, megvalósításra, valamint megjelenteti a helyi sajtóban.
 Büfé
Iskolánk területén, önálló kezelésben, a diákokat ellátó büfé működik.
Szeretnénk a működését környezet- és egészségbaráttá tenni a hely-, a kiszolgálás és az
árukészlet a működtetővel együtt történő átgondolásával. Az anyagi terheket az
üzemeltető vállalja.
Módszerek, kommunikáció
 Módszerek
- Kooperatív órák szervezése
- Tanulás tanítása (az iskolánkban zajló program egy órája mindig a környezeti
neveléshez kapcsolódjon)
- Terepgyakorlati órák szervezése (biológia, természetismeret, földrajz, technika, fizika,
kémia, rajz, testnevelés)
 Kommunikáció
- Médiák környezetvédelemmel kapcsolatos témáinak kijelölése, feldolgozása.
- Kiselőadások tartása szemléltető eszközökkel.
- Házi dolgozatok készítése.
- Környezeti témájú kézműves alkotások készítése – tárlatszervezés iskolán kívül és
belül
- Az iskolaújság, iskolarádió és faliújság használata.
 Továbbképzés
Iskolánk pedagógiai programja nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tantestület
folyamatosan képezze önmagát. Öt éves továbbképzi tervet készít a kijelölt fejlesztendő
területekkel kapcsolatosan.
Cél az, hogy az elkövetkezendő ütemezési terv a környezeti neveléssel kapcsolatos
programokat is magába foglaljon, s lehetőleg minden munkaközösség rendelkezzen
ezáltal ilyen programban résztvevő kollégával.
 Minőségbiztosítás
Intézményünk évek óta az országos minőségbiztosítási program aktív résztvevője, mivel
számunka is világos – a legnagyobb tartalékok bennünk rejlenek. A minőségbiztosítás
helyi programjának megvalósulását az iskolavezetés által kijelölt személy irányítja.
37

PEDAGÓGIAI PROGRAM

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
GYOMAENDRŐD – CSÁRDASZÁLLÁS – HUNYA
5502 GYOMAENDRŐD, Népliget út 2.

Ezen programokban megtalálható a környezeti neveléssel való affinitás:
- helyzetelemzés, a környezeti nevelés szükségességének összehasonlító mérése,
- kritérium-, mutató – ill. indikátorrendszer ajánlása, beválás vizsgálat,
- intézkedési tervek megfogalmazása, szabályozása,
- ellenőrzés, értékelési rendszer megadása,
- kapcsolattartás, elégedettségmérés a szülők és a gyerekek körében,
- a környezethez való kötődés vizsgálata a klímateszteken keresztül.

13. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA
Az egészségnevelés az iskolai oktató nevelőmunka meghatározó eleme.
Célok:
 A tanulók rendelkezzenek korszerű ismeretekkel, és azok gyakorlásához szükséges
jártasságokkal az egészségük védelme érdekében.
 Pozitív énkép kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés).
 Egészséges életstílus kialakítása az egész iskola körében, melyhez feladatunk minden
ehhez kapcsolódó program hatékony koordinálása. DADA program alapján.)
 Ismerjék fel a tanulók az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot összefüggését.
 Hatékony kommunikáció, empátia, a másság kezelése.
 Erőszakmentes konfliktuskezelés.
 Új tanulási módszerek elsajátítása.
 A tanuló családtagjának aktív bevonása.
 Pedagógusok példamutatása.
 Ismerjék meg az életkorral járó biológiai, mentálhigiénés, életmódi tennivalókat,
 Alakuljon ki bennük a társkapcsolatok etikai, egészségügyi normái,
 Kerüljék el az egészségre káros szokásokat,
 Tudjanak nemet mondani az antihumánus szenvedélyekre,
 Legyenek képesek az egészséges életvitelhez szükséges képességeik fejlesztésére,
 Érezzék át a saját jó egészségük fontosságát.
A program megvalósítása:
 Testmozgás
A rendszeres testmozgást szolgálja az alsó tagozaton a három testnevelés óra – a felső
tagozaton a 2,5 óra. Alsó és felső tagozatra kidolgoztunk egy testtartást javító
gyakorlatsort, melyet a tanító nevelők minden nap alkalmaznak.
Lehetőség van a rendszeres testmozgásra a tömegsport, néptánc, társastánc, zenés torna,
gyógytestnevelés foglalkozásokon.
A mindennapi testnevelés lehetőségét alsó tagozaton a heti két órában választható
néptánc és mozgásfejlesztés, felső tagozaton pedig a tanórán kívüli atlétika, tömegsport,
ügyességi játékok megszervezésével kívánjuk biztosítani.
Az új tanuszoda átadásával lehetővé válik az úszásoktatás tanórai megszervezése.
Fontos a tanulók rendszerességre, rendre, tisztaságra nevelése, a rendszeres testedzés
jelentőségének tudatosítása. Fontos a fizikálisan fejletlenebb tanulók felzárkóztatása,
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hogy a többiekkel együtt örömüket leljék a mozgásban és a játékban. Az ő esetükben az
aktivitás értékelése jelentős nevelési, motiválási eszköz. Nagyon fontos az egészséges
versenyszellem kialakítása és az önmagukkal szembeni mind magasabb cél kitűzése. A
versenyekre való készülés, a rendszeres munka erősíti kitartásukat, akaraterejüket.
Azon tanulók, akik valamilyen mozgásszervi elváltozásban szenvednek, tanórán kívül
gyógytestnevelés foglalkozásokon vehetnek részt. A leggyakoribb problémákat a
gerincferdülések különböző típusai, ill. a fiatalokra gyakran jellemző un. hanyag tartásból
eredő elváltozások okozzák. A tanulókat a tiszta, ápolt külső fontosságára neveljük.
Az iskolai sportkör feladatait a Diáksport Egyesület oldja meg. Az iskola minden tanulója
tagja az iskolai sportkörnek. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt
biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
 Táplálkozás
Egészséges és egészségkárosító táplálékok megismerése. Tudatosuljon tanulóinkban,
hogy az étrendnek meghatározó szerepe van az egészség megőrzésében.
Helyes táplálkozási szokások kialakítása.
Kapcsolattartás az élelmezésvezetővel, a büfé üzemeltetőjével.
 Az iskolai étkeztetés
Az egészségnevelés fontos eleme a helyes táplálkozási szokások kialakítása, melyben
elsődleges, hogy mit fogyaszt a tanuló. Az iskolai büfét pedig arra sarkaljuk, hogy
egészséges étel és italkínálattal várja diákjainkat. Nemcsak az számít, hogy mit, de az is,
hogy hogyan fogyasztja el a tanuló tízóraiját, ebédjét.
Felhívjuk tanulóink figyelmét az étkezés előtti kézmosás fontosságára. A nyugodt
táplálkozás feltétele az óraközi szünetek helyes rendje és azok pontos betartása. A
szünetek alatt fontos a szellőztetés és ajánlott az egyre rendezettebb iskolaudvar
felkeresése.
 Lelki egészségvédelem
Az osztálytermek hangulata, a bútorzata, a függönyök, a szeméttárolók elhelyezése, a
rendszeres szellőztetés megoldása járuljon hozzá az otthonosság érzésének
kialakításához.
Tanulóink legyenek tisztában azzal, hogy a helyes étrend, napirend, hetirend a lelki
egészség megőrzését segíti elő. Tudatosan alkalmazzák a megfelelő időbeosztást –
munka, pihenés aránya, szórakozás.
 Az egészségnevelés az iskola mindennapi életében
A tantermekben hatékony oktatás csak egészséges környezeti körülmények között
folyhat. Első helyen az egészséges testtartást segítő bútorok használata szerepel.
Megfelelő szilárdságú és az egészséges testtartást segítő háttámasszal rendelkező
székeket használunk, melyek jól illeszkednek a hasonló stílusú tanulói padokhoz.
A tantermek berendezése után nem feledkezünk meg a helyes ültetési rendről. Ennek
során figyelembe vesszük a tanulók egyéni adottságait, és az ülésrend időnkénti
változtatásával csökkentjük a tanulók szemének és gerincének terhelését. Hangsúlyt kap a
tantermek egészséges megvilágítása és a korszerű táblák, vetítők és alacsony sugárzású
monitorok használata, a szellőzés és szellőztetés fontossága.
 A balesetvédelem
Valamennyi helyiség kialakításánál és berendezésénél elsődleges a balesetvédelem
kérdése. Folyamatos figyelemmel és rendszeres műszaki bejárásokkal ellenőrizzük a
létesítmények balesetmentes üzemeltetésének feltételeit. Ezek közül a legfontosabbak a
39

PEDAGÓGIAI PROGRAM

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
GYOMAENDRŐD – CSÁRDASZÁLLÁS – HUNYA
5502 GYOMAENDRŐD, Népliget út 2.

korlátok, a lépcsők, a nyílászárók, a függesztett berendezések és a burkolatok állapota.
Minden tanár és alkalmazott feladata, hogy oktassa, nevelje a tanulóinkat az iskolai
létesítmények szakszerű használatára, ezzel maga is állandó, jó példát mutatva a
tanulóknak.
Egészségnevelési szempontból kitüntetett figyelmet kapnak az iskolamosdó- és WCblokkjai. Valamennyi érintett helyiség korszerű burkolatot és berendezést kapott. A
felújítás önmagában kevés lenne a szakszerű és gondos takarítás nélkül. Az iskola gondot
fordít arra, hogy a takarítás eredményeként tiszta környezetben folyjon a tanítás, a
mindennapi munka.
Egészségnevelési feladatok
A tanórai programon belül:
 A helyes napirend kialakítása, gyakoroltatása.
 A tanuló saját egészségi állapotának megismerésére, megóvására való képesség
kialakítása.
 Balesetvédelmi oktatás, környezet, biológia és testnevelés órákon.
 6. és 8. évfolyamon egészségtan óra keretében a fontosabb gyógynövények és hatásuk
megismertetése.
 Helyes és egészséges étkezési szokások megismertetése,
 Önismeret fejlesztése, együttműködési és konfliktuskezelési technikák megismerése,
gyakorlása, osztályfőnöki és etikai órák keretében.
 Művészeti órákon tanultak pozitív hatásai az egészségre.
1-4. osztályosok tananyagába beépíthető egészségügyi programok
 Fogszuvasodás – megelőzés
 Személyi higiéné,
 Drogprevenció,
 Alapfokú elsősegélynyújtás – kis egészségőr tanfolyam,
 Tartási rendellenességek – lúdtalp – gyógytorna,
 Baleseti veszélyek – otthon – iskolában, utcán,
 Helyes táplálkozásról.
A program a kerettanterv követelményeit és lehetőségeit kihasználva az egészségtan tantárgyat az
alsó tagozatosoknál, valamint az 5. és 7. osztályosoknál integráltan, míg a 6. és 8. osztályosoknál
különálló tantárgyként oktatja. Így az egészségtan az alábbi feladatokat látja el:
 A szervezet működésére, az egészséges életmódra vonatkozó ismeretek elmélyítését és
ezzel a tanulók egészségtudatos viselkedésének fejlesztését, az egészség-választásra való
készség megalapozását.
 Tegye tudatossá, hogy az egészségért mindenkinek napról napra tennie kell, erősíteni,
védeni kell az egészséget.
 Nyújtson a tantárgy kitekintést az egészségvédelem egyéni és közösségi jellegére, a
megelőzés lehetőségére és felelősségére.
 Döbbentse rá a tanulókat a magyar lakosság egészségi állapotának drámaian romló
helyzetére, valamint annak megállítását célzó társadalmi programokra.
 Mutasson rá az egészséget és a testi épséget veszélyeztető kockázati tényezőkre és azok
elkerülésének módjaira.
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 Tanítson a felső társkapcsolatokra, az örömteli párkapcsolatokra és fordítson figyelmet a
családi élet szépségére.
A szabadidős programok
A szabadidő helyes eltöltését nem bízhatjuk a véletlenre. Segíteni, irányítani kell a tanulóinkat,
gyermekeinket a számukra hasznos, egészséges tevékenységek felé.
Nem elég a TV nézés ellen agitálni, ezért igyekszünk változatos mozgáslehetőségeket kínálni
diákjainak a délutáni, hétvégi időszakban is. Folyamatosan rendelkezésünkre áll az iskola
tornaterme. Ezt minden délután a testnevelő tanár felügyelete mellett használhatják a diákok.
A tanórai programon kívül
 Őszi túra,
 Vitamin nap,
 Délutáni foglalkozások,
 Észkaszinó feladatai,
 Rózsahegyi napok akadályversenye,
 Osztálykirándulások, túrák,
 Always program 6. osztályokban,
 DADA program,
 Alsó tagozaton elméleti és gyakorlati tesztfeladatokból évfolyamszintű vetélkedő,
 Fogászati BLENDA MED program,
 Rajzpályázatok,
 Drogprevenciós program,
 Kapcsolattartás a szülőkkel,
 Iskolatej program,
 Pedagógus példamutatása (közös sportolás),
 Házibajnokságok,
 Egészségügyi szolgáltatások megismertetése.
Az egészségnevelés kapcsolatrendszere
A szülők és a család
A szülői munkaközösség és az egyéb szülői csoportok a közös munka részeként aktív
részvételükkel támogatják iskolánk egészségfejlesztési programjait, rendezvényeit.
Az iskolaorvos és a védőnő
Iskolánkban az egészségügyi feladatokat egy szakorvos és egy védőnő közösen látja el.
Az osztályvizsgálatok alkalmával elsősorban a tanulók egészségügyi, fizikai állapotának felmérése
folyik. Ennek tapasztalatai röviden összegezve, hogy a mozgásszegény életmód miatt nő a tanulók
körében az ortopédiai rendellenességek és a keringési panaszok száma.
Kisebb arányban, de megjelenik a túlsúly, mint az egészségtelen táplálkozás következménye.
A fokozott számítógépes igénybevétel miatt fokozott hangsúlyt kapnak a szemészeti vizsgálatok.
Az általános szűrővizsgálaton kiszűrt, illetve a panaszokkal jelentkező tanulókat az iskolaorvos
szakorvosi rendelésre irányítja és állapotukat nyomon követi.
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A szolgálat másik fontos feladata a bajok megelőzése, a prevenció. A vizsgálatok, beszélgetések
alkalmával megjelenik a felvilágosító, megelőző munka is. Ebben az iskolaorvos mellett a védőnő
tevékenysége kap nagyobb hangsúlyt. Munkája során az egészséges életvitel népszerűsítése és az
egészségkárosító szokások visszaszorítása egyaránt fontos. A leggyakrabban előforduló témakörök
a helyes testtartás, a sportolás, az egészséges táplálkozás, az egyéni higiénia. Az egészségkárosító
hatások közül fontos a dohányzás kialakulásának és a kezdeti szakaszból való leszoktatásának
lehetősége, a fiatalkori alkohol fogyasztás veszélyeinek hangsúlyozása és a drogprevenció.
Az iskolaorvos még egy ponton kapcsolódik közvetlenül az iskola oktató-nevelő munkájához. Az
osztályvizsgálatok során ill. tanulói panaszok alapján kiszűri a gyógytestnevelési foglalkozásokra
utalandó tanulókat.
Gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő, szakszolgálat
A gyermekvédelmi munkánk során indokolt esetben segítségért fordulunk ezen
intézményhez. Itt elsősorban olyan, nehéz problémák sokaságával küszködő gyerekek, családok
támogatásáról van szó, ahol az iskola lehetőségei már kevésnek bizonyulnak.
Iskolapszichológus
 A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segíthet a tanulóknak, ill.
tanácsokkal szolgálhat a nevelőtestület számára.
Drogprevenció
 Drogstratégia kialakítása (megvalósítása középtávon az iskolai drogkoordinátor feladata).
Cél:
 Az egészségfejlesztéssel, életvezetéssel kapcsolatos tantárgyakhoz integrált elsődleges
drogprevenció.
 Olyan egészségfejlesztő program, amely következtében csökkennek a droghívó szignálok
és erődösnek a személyiségfejlesztő hatások:
- nemet mondás technikája,
- esetleges segítségre szorulók kapják meg a szükséges odafordulást, törődést.
Megvalósítás területei:
 DADA program.
 Szakemberek bevonása (családsegítő, védőnő, iskolaorvos, pszichológus).
 Rendhagyó osztályfőnöki órák, foglalkozások.
 Részvétel a városi kábítószerügyi Egyeztető Fórumban.
 Rajzpályázatok, rendezvények (Egészséges Nap, Drogellenes Sportnap, stb.).
 Nevelőtestület tájékoztatása.
Módszerek
 A prevenciós program curriculum-szerűen épül be a tananyagba.
 Az egészségfejlesztés holisztikus modelljének alkalmazása.
 A legális és illegális drogok együttkezelése a program során.
A teljesítés kritériumai
 Eredményes prevenció: nincs drogfogyasztó az intézményben.
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A KÉPZÉS RENDJE
Mottó:
„Az iskola dolga, hogy megtanítsa a tanulókat, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás
iránti vágyat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, az alkotás
izgalmára, hogy megtanítsa szeretni, amit csinálunk és segítsen megtalálni, amit csinálni
szeretnénk.”
(Szentgyörgyi Albert nyomán)

1. AZ ISKOLA GYERMEKKÉPE ÉS AZ ISKOLA EBBŐL FAKADÓ FELADATAI
Beiskolázási körzetünk Gyomaendrőd endrődi településrésze, Csárdaszállás és Hunya
települések. Ebből következően az iskolába lépő tanulóink nagyon eltérő diszpozíciókkal kezdik
meg tanulmányaikat az első osztályban.
A családi háttértől függően vannak, akik jó kézügyességgel, gazdag szókészlettel,
koruknak megfelelő tájékozottsággal és viselkedéskultúrával rendelkeznek. Néhányan már tudnak
olvasni, többen ismerik a számítógépet.
Legalább ilyen arányban vannak azonban olyanok is, akik szociális hátrányokkal indulnak.
Óvodába rendszertelenül jártak, finommozgásuk kialakulatlan, összerendezetlen, szókészletük
szegényes, viselkedéskultúrájuk, szokás- és normarendszerük alacsony szocializáltságot tükröz.
Akadnak tanulók, akik kapcsolatteremtési, kommunikációs nehézségekkel, tanulási
képességzavarokkal küszködnek (dislexia, disgráfia, beszédhibák, stb.)
A sajátos nevelési igényű tanulók között vannak, akiket a tanulási képességeket vizsgáló
bizottság speciális tantervű osztályba javasol.
A súlyos szociális hátrányok között élő családok gyermekei beilleszkedési nehézségekkel
küzdenek.
Az iskola feladata minden tanuló számára megtalálni a megfelelő képzési formát, a
fejlesztés lehetőségeit.
A sajátos nevelési igényű tanulók jellemzői
A sajátos adottságokból eredően jellegzetes különbségek alakulnak ki, amelyek
megmutatkoznak:
 a sérült vagy fejletlen pszichikus funkciók jellegzetes különbségét létrehozó okok
sokszínűségében,
 abban, hogy az eltérés ugyan minden pszichikus funkciót (érzékelés, észlelés, figyelem,
emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelmi, akarati élet, viselkedés, magatartás, cselekvés,
attitűdök, stb.) érinthet, azonban ennek változatossága tanulónként és funkciónként
vizsgálva igen nagy,
 a fejlődés ütemében és dinamikájában,
 a fejlesztés várható eredményében.
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2. A KÉPZÉS SZAKASZAI
2.1.Óvoda-iskola átmenet
Cél:
 Zökkenőmentes átmenet biztosítása
 Az iskolai kudarcok kialakulásának megelőzése
Feladatok:
 Óvoda-iskola program (IPR szerint)
 Együttműködés az óvodával: közös programok; közös képességmérés (DIFER); egyéni
fejlesztések beindítása annak érdekében, hogy a tankötelezettségi kor elérésére a
gyermekek iskolaéretté válhassanak; az egyéni fejlesztésekhez szakember biztosítása az
iskola, vagy a szakszolgálat részéről.
 A tanulók megismerése és fejlesztése óvodás korban segíti beilleszkedésüket az iskolai
életbe.
 A szülőkkel történő korai kapcsolatfelvétel segíti a későbbi együttműködést.
2.1. Normál tantervű csoportokban
Bevezető szakasz: 1-2. osztály
Célja: Elemi képzés.
 Nyugodt, szorongásmentes bevezető és kezdő szakasz.
 Az óvodára jellemző tevékenység és tanulási formák dominanciája
 Teljesítménymotiváció az egyéni érdeklődésnek megfelelő tevékenykedtetés.
 Az iskolához és a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása minden gyermekben.
 Önbizalom erősítése, sikerhez jutás biztosítása.
 Kulturális alapkészségek megalapozása.
A teljesítés módja:
 Differenciált tanulásszervezési eljárások, szakértői javaslat alapján fejlesztő pedagógus
segítségének biztosítása, egyéni fejlesztés a szabad sáv terhére
 Tehetségek felismerése, fejlesztése.
 Szocializáció, az iskolai normákhoz (érzelmeket aktivizáló hatások biztosítása) való
alkalmazkodás.
 Kommunikációs biztonság kifejlesztése (bábozás, mesék, mondókák, ritmusgyakorlatok,
stb.).
 Tanulási nehézségek, részképesség zavarok megszüntetése (egyéni fejlesztések).
 Az osztályokat legalább 4 évfolyamon át ugyanaz a tanító, vagy tanító páros tanítja.
Szakosítás az idegen nyelv oktatásával kezdődik.
 Heterogén összetételű gyermekcsoportok szervezése
 Integrált pedagógiai rendszer alkalmazása
 Módszerek: kooperatív technikák, drámapedagógia, projektmódszer
 Idegen nyelv tanítása: játék, éneklés, tánc, rajzolás, mondókák.
 IKT eszközhasználat megalapozása
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Kezdő szakasz: 3-4. osztály
Cél: elemi képzés folytatása
Feladatok:
 Iskolai teljesítményelvárások fokozatos beépülése
 A motiválás és tanulásszervezés
teljesítményekre épül.

a

NAT

követelményei

által

meghatározott

 Integrált pedagógiai rendszer alkalmazása. Változatos pedagógiai módszerek
alkalmazása.
 Szakértői javaslat alapján fejlesztő pedagógus segítségének biztosítása, egyéni fejlesztés
 Tehetségek felismerése, fejlesztése.
 Az osztályokat legalább 4 évfolyamon át ugyanaz a tanító, vagy tanító páros tanítja.
Szakosítás az idegen nyelv oktatásával kezdődik.
A 4-5. osztály átmenet megkönnyítése:
 Diagnosztikus mérések alapján egyéni fejlesztési tervek készítse
 Tanulási orientációk mérése: a tanulás tanításának megtervezése
 A nem szakrendszerű oktatás folytatása a 6. évfolyam befejezéséig.
 Az „alsós” tanító tovább viszi egy műveltségterület oktatását- szükség és lehetőség
szerint!
Alapozó szakasz: 5-6. osztály
A Közoktatási Törvény kimondja, hogy a bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá a helyi
tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai
foglalkozása időkeretének 25-50 %-ában nem szakrendszerű oktatás, az alapozó szakasz
fennmaradó időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik.
Nem szakrendszerű oktatás:
A Nemzeti Alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése folyik.
Szakrendszerű oktatás:
Ha az egyes tantárgyakat, műveltségi területeket, tantárgyi modulokat több, az egyes tantárgyak
oktatására jogosító megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja.
A fent leírtaknak megfelelően első ízben a 2008/2009. tanévben kell megszervezni az oktatást.
Iskolánkban a személyi feltételeket és egyéb helyi adottságokat figyelembe véve az alábbi
táblázatban foglaltak szerint kívánjuk megvalósítani a nem szakrendszerű nevelést- oktatást az 5-6.
évfolyamon.
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Műveltségi terület

Tantárgy

5. évfolyam

6. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

2 óra

2 óra

Idegen nyelv

Idegen nyelv

1 óra

1 óra

Matematika

Matematika

2 óra

2 óra

Ember és társadalom

Történelem

0,5 óra

0,5 óra

Ember a természetben

Természetismeret

0,5

0,5

Informatika

Informatika

0,5

0,5

Művészetek

Ének-zene

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

8 óra

8 óra

Vizuális kultúra
Testnevelés v. technika

Testnevelés v. technika

Dráma

Dráma

Tanulás tanítása

Tanulás tanítása projekt

Multikulturális projekt

Multikulturális projekt
ÖSSZESEN:

Az évfolyamok szintjén bevezetjük az epochális rendszert, illetve nívócsoportokat alkotunk és csak
abban a csoportban folytatjuk az alapkészségek fejlesztését, ahol ez szükséges. A kollegákat a
tervezettnek megfelelően iskolázzuk be. (lsd.: Beiskolázási terv.)
Cél: Kulcskompetenciák megalapozása
Feladatok:
 Korszerű műveltség megalapozása.
 Az alapkészségek fejlesztése
 Az önművelés igényének kialakítása.
 Az önálló ismeretszerzés technikái: a jegyzetelés technikáinak elsajátítása
 Az információszerzés és feldolgozás képességének fejlesztése
 Szociális kompetenciák fejlesztése
 Térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás.
 Tehetséggondozás, egészséges versenyszellem kialakítása.
 Tanulási motiváció fenntartása.
 Kommunikációs képességek fejlesztése. (Drámajáték)
 Testi, lelki egészség biztosítása. (Sport, természetjárás)
 Manuális képességek fejlesztése. (Képzőművészet, kézművesség)
 Lemorzsolódás megakadályozása.
Módszer:
 Integrált pedagógiai rendszer alkalmazása: kooperatív technikák, árnyalt értékelés,
drámapedagógia, egyéni fejlesztések stb.
 Tanulás tanítása
 Nem szakrendszerű oktatás
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 Délutáni szabadidős tevékenységek sokszínű kínálatával az egyéni adottságoknak
megfelelő tevékenységek választását tesszük lehetővé. (L.: Speciális kompetencia).
Fejlesztő szakasz: 7-8. o.

A
végzős
tanulók
kulcskompetenciákkal

rendelkezzenek

Cél:

a

továbbtanuláshoz

szükséges

Feladatok:
 A már megalapozott kompetenciák fejlesztése: megerősítése, bővítése, finomítása,
hatékonyságának, variabilitásának növelése.
 Korszerű műveltség alapszintű elsajátítása
 Az alapkészségek eszközszintű elsajátítása.
 Az önművelés igényének erősítése
 Az önálló ismeretszerzés hatékony technikáinak elsajátítása
 Az információszerzés és feldolgozás képességének fejlesztése
 Tehetséggondozás, egészséges versenyszellem kialakítása.
 Tanulási motiváció erősítése: érdeklődés a tantárgy iránt.
 Testi, lelki egészség biztosítása. (Sport, természetjárás)
 Manuális képességek fejlesztése. (Képzőművészet, kézművesség)
 Lemorzsolódás megakadályozása.
Módszerek:
 Szakrendszerű oktatás
 Tanulás tanítása: emlékezetfejlesztés, dinamikus olvasás, logikus gondolkodás, tömörítés,
IKT alkalmazása, mélyrehatoló tanulási technikák erősítése
 Integrált pedagógiai rendszer alkalmazása (Módszerek!)
 Tehetséggondozás, versenyeztetés
 Délutáni szabadidős tevékenységek sokszínű kínálatával az egyéni adottságoknak
megfelelő tevékenységek választását tesszük lehetővé. (L.: Speciális kompetencia).
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a következő elvek szerint szervezzük a munkánkat:
 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat biztosítunk ott, ahol erre szükség van;
 szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmakat, követelményeket
építünk be a helyi tantervbe,
 segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítjük a tanulókat, elsősorban
az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve.
2.2. Speciális tantervű csoportokban
Az eltérő tantervű általános iskolai oktatás-nevelés két pedagógiai szakaszra osztottan történik.
Első pedagógiai szakasz: 1-6. évfolyam
 Adaptációs fejlesztési időszak
0,5 évf.
 Alapozó fejlesztés időszaka 0,5 – 4. évf.
 Intenzív fejlesztés időszaka 5-6. évf.
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Második pedagógiai szakasz 7-8. évfolyam
 Integrációs időszak. (lehetőség szerint)
Pedagógiai célok megvalósulása az egyes szakaszokban
Cél:
 a kommunikációs képességek,
 megismerő képesség,
 cselekvőképesség,
 szocializációs képesség fejlesztése a társadalmi cselekvőképesség kialakulása érdekében.
Első pedagógiai szakasz 1-6. évfolyam
Adaptációs fejlesztési időszak: 0,5 év
A személyiség biztonságérzetének megteremtésével, az egyéni diagnosztikára épülő funkcionális
képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva azt a legoptimálisabb adaptív állapotot, amely
elégséges előfeltétele a tantárgyi rendszerű fejlesztésnek.
Alapozó fejlesztési időszak 0,5 – 4 évfolyam
A tanulók egyéni háttértényezőinek figyelembevételével – a pszichés funkciók fejlesztésének
stratégiáját tartalmazó egyéni fejlesztési tervek alapján, tantárgyi rendszerben végzett
képességfejlesztő folyamattal – az alapvető kulcskompetenciák elsajátítása, a személyiség
alapozása.
Intenzív fejlesztés időszaka 5-6. évfolyam
A tevékenységek számának és minőségének növelésével, az önálló tanulás képességének
fejlesztésével az intenzív személyiségfejlesztés.
Második pedagógiai szakasz 7-8. évfolyam
Integrációs időszak.
A tudáselemek szintetizálása, a képességstruktúra megszilárdítása, a személyiség integritásának
növelése.
Követelmények a fejlesztési időszakok és a pedagógiai szakaszok végén:
Első pedagógiai szakasz 1-6. évfolyam
Adaptációs fejlesztési időszak végén
 Rendelkezzen az alapvető kompetenciák tanulásához szükséges pszichikus működéssel,
 Szociális érettséggel.
Alapozó fejlesztési időszak 4. évfolyam végén
 Kommunikációs képesség:
- Rendelkezzen a társas érintkezés legalapvetőbb formáival: köszönés, kérés, másik
meghallgatása, egymás iránti érdeklődés, segítségkérés, segítségnyújtás.
 Megismerő képesség:
- Legyen képes tények, elemi információk szerzésére, alapvető összefüggések
(funkciók, szerepek) észrevevésére.
 Cselekvési képesség:
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- Legyen képes alapvető mozgásminták (írásmozgás, elemi szokásokhoz kapcsolódó
tevékenységek (utánzás útján való) kivitelezésére, az együttműködésre.
 Szocializációs képesség:
- Ismerje a család és az iskola közösségi összetételét.
- Tudjon alkalmazkodni az iskolai szabályokhoz, tartsa be a napirendet.
- Alakuljon ki önállósága az önkiszolgálás terén.
- Legyen képes az iskola tevékenységi rendszerében a közösség érdekében kifejtett
tevékenységre.
- Legyen képes az önkiszolgálásra.
- Legyen képes a közösség érdekében kifejtett tevékenységre.
Intenzív fejlesztési időszak a 6. évfolyam végén
 Kommunikációs képesség
- Legyen képes a beszédet, az írást, az olvasást közvetlen környezetben a mindennapi
társas érintkezés és az ismeretszerzés eszközeként használni.
 Megismerő képesség
- Legyen képes fogalmak, törvények, szabályok megismerésére,
környezetükben ok-okozati összefüggések felismerésére.

közvetlen

 Cselekvési képesség
- Legyen képes mozgásminták kivitelezésével közvetlen környezetében (növekvő
önállósággal) változások létrehozására.
 Szocializációs képesség
- Tartsa be a főbb érintkezési szabályokat.
- Tudjon a családon kívül is identifikációs lehetőséget keresni.
- Legyen képes önállóan választani megajánlott tevékenységi körökből.
- Legyen képes önmegfigyelésre, önértékelésre.
Második pedagógiai szakasz 7-8. évfolyam
Integrációs időszak
 Kommunikációs képesség
- Legyen képes a különböző kommunikációs eszközöket
tevékenységekhez adekvátan megválasztani és alkalmazni.
 Megismerési képesség
- Legyen képes alapelvek, rendszerek megismerésére,
általánosításokra.
 Cselekvési képesség
- Legyen képes közvetlen környezetében változások létrehozására.

helyzethez,

adott

következtetésekre,

 Szocializációs képesség
- Legyen képes közvetlen környezetének közösségi formáiban szerep specifikus
közreműködésre.
- Legyen képes – alternatívák felállítása mellett – helyzetspecifikus döntésekre.
- Legyen képes cselekedeteinek önálló mérlegelésére.
2. 3. Képzési specialitások a sajátos nevelési igényű tanulók esetében
 Kötelező habilitációs, rehabilitációs órák 52. § (5)

49

PEDAGÓGIAI PROGRAM

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
GYOMAENDRŐD – CSÁRDASZÁLLÁS – HUNYA
5502 GYOMAENDRŐD, Népliget út 2.

A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok a kompenzálásra, az
eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális
képességek fejlesztésére az alábbi területeken:
- Pszichés funkciók fejlesztése.
- Tanulás tanítása.
- Személyiségfejlesztő foglalkozások.
A második fejlesztési szakaszban – az intenzív fejlesztés időszakában – a rehabilitációs
órák a tantárgyi óratervben szerepelnek.
 Nem kötelező tanórai foglalkozás
A KT 52. § (6) értelmében a felzárkóztatás, a fejlesztés, a tehetséggondozás, a kiegészítő
ismeretek átadása céljából működnek az alábbi területeken
- anyanyelv
- matematika
- művészeti nevelés
- mindennapos testedzés
 Tanórán kívüli foglalkozás
Tartalmi és egyéb tevékenységrendszerek céljai, követelményei szerint szerveződnek,
azaz a termelés-gazdálkodás, a közélet és szabadidős jellegű tevékenységek köréből a
mindenkori éves munkatervben meghatározott szakkörök, foglalkozások formájában.
- A szakkörökben lévő lehetőségeket kívánjuk kihasználni a kulturális háttér miatt
hiányosságokat mutató tanulók esetében.
- Hitoktatás.
- Diákönkormányzat rendezvényei.
 Egyéni foglalkozások
A tanulók mindenkori fejlettségi állapotához igazodó szervezésben biztosítunk
kiscsoportos, illetve egyéni foglalkozás keretében fejlesztést, illetve biztosítunk
tehetséggondozást a kiemelkedő képességű tanulók részére.
Tartalma:
- manuális tevékenysége,
- olvasás-írászavar korrekciója,
- számolászavar korrekciója,
- irodalmi szakkör.

3. A CSOPORTSZERVEZÉS ELVI ALAPJAI
 Szegregációmentes tanulásszervezés biztosítása
 A beiratkozó tanulók csoportjainak szervezését a tanulási képességet vizsgáló bizottság, a
nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján az igazgató végzi el.
 A sajátos nevelési igényű tanulók (a szakértői bizottság, a szülők és az iskola
konszenzusa alapján) speciális tagozaton nyernek elhelyezést, illetve lehetőség szerint
integrált csoportokban tanulhatnak.
 A szocializációs hátrányokkal és tanulási részképesség zavarokkal küszködő tanulók
mellé fejlesztő pedagógus segítségét biztosítjuk.
 Az integrációs felkészítésben részt vevő tanulók esetében a törvény által előírt arányok
betartása
 Szabadon választható órakeretben érdeklődés szerinti csoportok szervezése.
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 Minden tanulónak joga van az iskolai tevékenységek folytatását biztosító zavartalan
körülményekhez.
 Önhibájukon kívüli hiányzás miatt nem osztályozható tanulók számára osztályozó
vizsgára felkészítő konzultációs lehetőségek biztosítása az elméleti tárgyakból heti 10
órában.
A speciális tantervű csoportokban:
A csoportszervezés elvi alapja a törvényben foglalt létszámkeret, valamint az egyéni fejlesztéshez
szükséges csoportalakítás. Ennek függvényében szerveződnek az osztályok, csoportok.
Az évfolyamszintű belső differenciálás mértéke a gyermek fejlődési üteméhez igazított, ügyelve
arra, hogy az alapkövetelmények ne szenvedjenek csorbát.

4. A PEDAGÓGUS ÉS TANULÓCSOPORT EGYMÁSHOZ RENDELÉSÉNEK ELVEI:
 A 8 év alatt lehetőleg a legkevesebb tanárváltozásra kerüljön sor.
 Az osztályfőnök személye lehetőség szerint ne változzon.
 Pályakezdő minimum 1 év gyakorlati idő eltelte után kaphat osztályt.
 Egy adott tantárgyat a képzési idő végéig ugyanaz a személy tanítson.
 Az osztályfőnök minden tantárgyat, amely tanítására képesítése feljogosítja, a saját
osztályában tanítson (Az osztályfőnök a lehető legmagasabb óraszámban tanítsa az
osztályát).
 A pedagógiailag nehezebb feladatok megoldását a legtapasztaltabb és legképzettebb
szakemberekre bízzuk. (Magatartási zavarok, esetleges deviancia) Szükség esetén
pszichológus, fejlesztő pedagógus szakszerű segítségét igényeljük.
 A diákönkormányzat vezető tanárát a tanulók választják.
 Az 5-6. évfolyamokon lehetőség szerint a korábbi osztálytanító pedagógus egy
műveltségi terület tanítását folytassa.
A pedagógusszerep változása:
 Gyermekek, tanulók megismerésére törekszik, a tanulók egyéni fejlődésének figyelembe
vételével alkalmazza a differenciált tanulásszervezési eljárásokat, tanulásszervezési
módokat, formákat.
 Segítő, irányító, szervező, értékelő tevékenysége arra irányul, hogy a tanulók
kompetenciái kialakuljanak.


Tapasztalatszerzésre, tevékenységre számtalan teret biztosít a nevelési folyamatban.

 Jellemzője a szakmai innováció készség, a reflektivitás, az adaptivitás, az együttműködő
képesség, az empátia, tolerancia, a játékosság, gyakorlatiasság, tevékenység központúság.

5. A TANULÓI JOGVISZONY
Belépés:
Az iskolának területi ellátási kötelezettsége van. A nevelési tanácsadó, illetve az óvónők által
iskolaérettnek minősített tanulókat válogatás nélkül felvesszük.
A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben,
amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A
gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a
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hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő
kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét
december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik
életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első
tanítási napján kezdődik.
A jelentkezéshez szükséges óvodai véleményezés, amennyiben a gyermek nem járt óvodába vagy
szervezett felkészítő foglalkozásra a nevelési tanácsadó véleménye szükséges, sajátos nevelési
igényű gyermek esetén a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
véleménye irányadó.
A beiratkozás módja:
Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a fenntartó önkormányzat által
meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.
 A speciális tagozatra szakvélemény alapján veszünk fel tanulókat.
 A diákotthonba szülők felvételi kérelme, valamint gyámügyi eljárás alapján veszünk fel
tanulókat.
 Átvétel más intézményből: lakókörzetbe tartozó tanuló esetében nincsenek feltételek,
egyéb esetben igazgatói elbírálás tárgyát képezi.
 A tanuló átvétele előtt „A tanulók átvételének szabályozása”-t a szülővel és a gyermekkel
ismertetni kell.
 Az átvétel során a szülő/gondviselő által bemutatandó iratok a következők:
- a tanuló születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi azonosító irata
- a szülő személyi igazolványa
- az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítvány
- az előző oktatási intézmény által kiadott távozási bizonyítvány,
- más országból érkezés esetén a tartózkodásról, lakhatásról szóló igazolás
 Az iskola az átvételről értesíti az előző iskola igazgatóját.
Átvett tanuló évfolyamba, osztályba sorolása:
Az évfolyamba, osztályba sorolásról a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az igazgató dönt.
Lehetőség szerint az életkornak, illetve az előző iskolában történt besorolásnak megfelelő
évfolyamra történik a besorolás.
Amennyiben a dokumentumok, illetve a tanulótól beszerzett információk szükségessé teszik, az
igazgató átvételi vizsgát szervez az évfolyamba, osztályba sorolás megállapítására. Az átvételi
vizsga készségtárgyakból nem szervezhető. A vizsga anyagát az érintett tanítók, szaktanárok
állítják össze, és az osztályozóvizsga szabályai szerint kell lefolytatni.
Más ország iskolájából érkező gyermek esetén az átvételi vizsgát minden esetben le kell folytatni.
Átvételi vizsga szervezhető a szülő kérésére is.
Átvett tanuló felzárkóztatása:
Amennyiben az átvett tanuló csak egy-két tárgyból mutat lemaradást az életkornak megfelelő,
illetve az előző iskolában történt évfolyamra sorolástól, úgy az életkorának , illetve az előző
iskolában történt besorolásnak megfelelő osztályba sorolás mellett az iskola tantárgyi felzárkóztató
(korrepetáló) foglalkozásokat szervez a tanuló hátrányainak leküzdésére. A felzárkóztató
foglalkozásokat az érintett tanítók, szaktanárok szervezik.
 Magántanulói státusz létesítését az igazgató engedélyezi:
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- Szakértői bizottság javaslata alapján,
- Szülő írásbeli kérelme alapján (Kt. 120§), ha a tanuló saját évfolyamában legalább 2
évvel túlkoros és magatartási, viselkedési szokásaival zavarja társai iskolai
tevékenységét.
A tanulói jogviszony megszűnése:
 A tanuló jogviszonya megszűnik, ha betölti a 18. életévét és nem kíván tovább iskolába
járni.
 A tanuló jogviszonya automatikusan megszűnik, ha más iskolában kívánja teljesíteni
tankötelezettségét, s a beiratkozás tényét az illető iskola visszaigazolta.
 Megszűnik a tanulói jogviszony az iskola befejezésekor tanév végi bizonyítvány
kiadásával.

6. AZ ISKOLA ÉLET- ÉS MUNKARENDJE
6. 1. Működés rendje:
Iskola, diákotthon, tagiskola
 Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva. Szombaton és vasárnap az iskola
igazgatójával történő előzetes egyeztetés alapján nyitva tartható az iskola.
 Az iskola reggel hét órától nyolc óráig pedagógus, vagy pedagógiai asszisztens által
vezetett felügyeletet tart.
 A bevezető szakasz időbeosztása rugalmas.
 Az iskolai tanulók részére az étkezést tizenkettő és tizennégy óra között kell
lebonyolítani.
 A tanítási idő kezdete 8 óra. A tanítási órák idejét a tantárgyfelosztás és az órarend
tartalmazza. A tanítási órák ideje 45 perc, a délutáni foglalkozásoké (diákotthon, napközi,
tömegsport, szakkör, felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások) pedig 60 perc.
 A szorgalmi idő előkészítése a június 20-30-ig, illetve augusztus 21-től tanévkezdésig
tartó időszakban történik. Ebben az időszakban kell megszervezni az osztályozó és a
javítóvizsgát. A nyári szünetben a tanulók ügyeinek intézésére minden hét egy napján
ügyeletet kell tartani.
 A kollégium a tanulókat a szorgalmi idő első napját megelőző napon fogadja. A tanulók a
kollégiumot a szorgalmi idő utolsó napján tizenhat óráig kötelesek elhagyni.
 Az ügyeletet ellátó pedagógus jogosult és köteles a vezetői tevékenység körébe tartozóan
is ellátni minden olyan tevékenységet és megtenni minden olyan halaszthatatlan
intézkedést, amely az intézet, illetőleg az intézményben élő tanulók biztonságának
megóvása érdekében szükséges.
6. 2. Ügyeleti rend: (SZMSZ, Házirend szerint)
6. 3. Éves eseménynaptár:
Augusztus 21-től tanévkezdésig.
 Tanévet előkészítő értekezletek.
 Órarendkészítés.
 Javítóvizsgák, osztályozóvizsgák.
 Tanévnyitó ünnepség 1. osztályosok köszöntése.
Szeptember
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 Diák-önkormányzati nap: őszi túra (névadó-, hely- és honismeret).
 Szülői értekezletek.
 Iskolaszék: éves munkaterv véleményezése.
Október
 Tanmenetek, munkatervek leadási határideje.
 Iskolai ünnepség.
 Városi ünnepi műsor az országzászló előtt.
 Ősz témahét
 Szülői munkaközösség választmányának megbeszélése.
 Hulladékgyűjtés.
November
 Egy délutáni diák-önkormányzati rendezvény: tátika.
 Munkaközösségek programja (szakmai délutánok).
 Egy nap pedagógus továbbképzés.
December
 Osztályközösségek rendezvényei (sport, klub, évfolyamrendezvény, alsós és felsős
osztályok testvérkapcsolatait ápoló rendezvények, óvoda - iskola kapcsolatát ápoló
rendezvény).
 Avent-karácsony: 4 hetes projekt
 Pályaválasztási szülői értekezlet.
 Téli szünet.
Január
 Félévi osztályozó értekezlet, félévzárás.
 Félévi bizonyítványok kiosztása.
Február
 Beiskolázás magasabb iskolafokba.
 Félévet értékelő nevelőtestületi értekezlet.
 SZMK választmányi ülés.
 Pedagógiai témájú előadás, megbeszélés.
 Iskolaszék: félévzárás eredményeiről tájékoztatás.
 Szülői értekezletek.
Március
 Felkészülés nemzeti ünnepünkre.
 Iskolai ünnepség.
 Városi ünnepi műsor.
 Diákönkormányzat délutáni rendezvényei: Ki, mit, tud?
 Munkaközösségek szakmai programja.
 Nyílt nap.
 Elsősök beíratása.
 Iskolavacsora.
Április
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 Tavaszi szünet.
 Nevelési értekezlet.
 SZMK választmányi ülés: tanév végi rendezvények, programok.
 Diák-önkormányzati rendezvények: Ki mit tud?
Május
 Ismétlések ideje.
 Munkaközösségek szakmai programja: tanév végi felmérések tervezése.
 Rózsahegyi napok
 Tanév végi felmérések.
Június
 Felmérések.
 Osztálykirándulások, sportvetélkedők, osztályozó értekezlet, ballagás.
 Helyünk a világban 3 napos projekt.
 Tanévzáró ünnepély.
 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet: a tanév munkájának iskolaszintű értékelése.
 Megbeszélések a következő tanév előkészítésével kapcsolatban, szakmai továbbképzések
tervezése, leltározás.
6. 4. Hagyományok
Iskolánkban a 4. évfolyamtól minden osztály képviselőt delegál a diákönkormányzatba. A
diákönkormányzattal közösen állítjuk össze az iskola házirendjét. A diákönkormányzat javaslata
alapján szervezzük a szabadidős tevékenységeket. Évente 1 nap programját a diákönkormányzat
szervezi.
Az állampolgári jogok gyakorlásához lehetőséget biztosít.
A diákönkormányzat által szervezett programok
 Őszi túra: akadályverseny, ügyességi feladatok, névadóval és honismerettel kapcsolatos
elméleti feladatok.
 Tátika.
 Népek karácsonya: szünet előtti utolsó tanítási nap ünnepi hangulatban: az osztályok a
tanult nyelveknek megfelelő karácsonyi népszokásokat, ünnepi műsorokat mutatnak be.
 Ki? Mit? Tud? Kulturális rendezvény a művészeti tevékenységek produkcióinak
reprezentálása.
 Hulladékgyűjtés.
 Észkaszinó: játékos szellemi vetélkedők különböző műveltségi területekből.
 Föld napja: ligettakarítás, faültetés, természetvédelmi vetélkedő.
 Sportversenyek osztályok között, tanár-diák-szülő meccsek (fiúk: foci, nők: kézilabda).
 A diákönkormányzat működteti az iskolarádiót, a szerkesztett műsor ideje:
 7 30 – 8 00 és az uzsonnaszünet. Az osztályok felváltva szerkesztik a műsort, mely naponta
az uzsonnaszünetben hangzik el.
 Iskolaújság szerkesztése: évente 4 újság jelenik meg. (Sulifirka).
 Krónika a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola dolgairól: eseménytörténet bejegyzése,
fényképek.
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A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, tájékoztatásának rendje és formája (MIP szerint
szabályozva)
 A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskolai hirdetőtábla szolgálja, amelyre ki kell tenni
minden olyan nevelőtestületi, iskolaszéki döntést, amely érinti a tanulókat.
 A tanulói vélemények nyilvánosságra hozatala céljából tanulói hirdetőtáblát kell
működtetni. A hirdetőtáblára felkerülő hirdetményekről az iskolai diákönkormányzat
dönt.
 Az iskola tájékoztató eszköze az iskolai rádió, melynek működtetése az iskolai
diákönkormányzat feladata. Az iskolai rádió programját az iskolai, diákönkormányzat
határozza meg.
A tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának formái
 A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében
kifejtett tevékenységre, magatartásra, szorgalomra az iskola hírnevét öregbítő
eredményekre kell figyelemmel lenni.
 A jutalmazás fokozatai:
- szaktanári dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- igazgatói dicséret,
- nevelőtestületi dicséret
 Nevelőtestületi dicsérő oklevelet és emellé tárgyjutalomként könyv adható annak a
tanulónak, aki az év végi osztályzata alapján kitűnő eredményt ért el. A dicséretet a
jutalomkönyvbe is be kell írni.
 Igazgatói írásbeli dicsérettel és oklevéllel kell elismerni annak a tanulónak a munkáját,
aki a megyei tanulmányi versenyen első-hatodik helyezést ért el.
 Igazgatói elismerő oklevéllel és dicsérettel kell kitűntetni azt a tanulót, aki kiemelkedő jó
közösségi munkát végzett, illetőleg az iskola által szervezett különböző
megmozdulásokon, sport, kulturális, hulladékgyűjtés stb. kiemelkedő eredményt ért el.
 Rózsahegyi Díj: minden évben a Rózsahegyi Napok keretében kerül kiosztásra a
meghirdetett pályázatok jutalmaként. (MIKK)
 Szt. Imre Díj: öreg diákok által alapított díj, melyet a Rózsahegyi Napok keretében a
tantestület javaslata alapján egy 6. vagy 7. osztályos tanuló kaphat, aki kiemelkedő
teljesítményt nyújtott valamilyen területen. (MIKK)
 Gergely Diák Díj: Gergely Ágnes által alapított díj, melyet a tantestület javaslata alapján
a legjobb eredményt elért végzős tanuló kap. (MIKK)
Egyéb hagyományok:
 Nemzeti ünnepeinken a városi ünnepség megszervezése.
 Rózsahegyi Nap.
Program:
- kiállítás (gyermekmunkák),
- filmvetítés, v. rendhagyó irodalom óra színész előadókkal,
- drámajáték,
- bemutatkozunk: az év kulturális programjain készült legjobb produkciók egységes
műsorba szerkesztett előadása.
Az iskolanapon vendégeink: társintézmények, iskolánk nyugdíjas pedagógusai, szülők.
 Nyílt nap: bemutató órák minden osztályban, szülők és minden érdeklődő számára.
 Nyári tábor, erdei iskola szülők részvételével és költségvállalásukkal
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 Ballagás, tanévnyitó, tanévzáró.
 Speciális tagozaton a család és az iskola kapcsolatának erősítése céljából közös
programot szervezünk karácsonykor és anyák napján.
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HELYI TANTERV
1. ÓRATERVEK
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható foglalkozások és azok
óraszámai, az előírt tananyag és követelményei:
1.1. Normál tantervű osztályok óraterve
 Kötelező tanórai foglalkozás Kt. 52.§(3)
 Választható tanórai foglalkozás Kt. 52.§ (7)
 Egyéni foglalkozás Kt. 52.§ (11/c)
 Etnikai foglalkozás Kt. 52.§ (6)
 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Kt. 52. § (6)
 Magántanuló: 10 óra/hét/tanuló Kt. 52.§ 12.
 Tanórán kívüli foglalkozások: Kt. 53.§
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2004/2005-es tanévre
Tantárgy

1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.

Magyar nyelv és irodalom
9
9
9
8
Történelem és állampolgári ismeretek
Idegen nyelv
2
Matematika
4
4
4
4
Informatika
Környezetismeret
1
1
2
2
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
1
1
2
1,5
Rajz
1
1,5
2
1,5
Technika, életvitel
1
1
1
1
Testnevelés
3
2,5
2,5
2,5
Osztályfőnöki
Tantárgyba épített tantervi modulok:
Egészségtan
Etika
Hon-és népismeret
Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Összesen:
20
20
22,5
22,5

4
2
3
4

4
2
3
3,5

1,5

2

1
1,5
1
2,5
1

1
1
1
2,5
1

4
2
3
4
1

4
2
3
4
1

2
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
1

0,5

0,5
1

0,5

0,5

0,5

0,5

22,5

22,5

27,5

1
27,5

5

6

7.

8.

0,5
1
0,5
0,5
0,5

1
1

1
1

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Informatika
Rajz
Informatika
Judó-néptánc

2

3

4.

1

1

1
1

2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelező óra 5
%-a

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6.

7.

8

Össz.

2
1,2
2

2
1,2
2
4

1,8
1,35
2,25

1,8
1,35
2,25
4,8

7,8
5,1
8,5
8,8

5,625
1,35
2,25

5,625
1,35
2,25
5,4

6,6
1,65
2,75

6,6
1,65
2,75
6

24,45
6
10
11,4

1

1

1,125

1,125

4,25

1,125

1,125

1,375

1,375

5
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2005/2006-os tanévre
Tantárgy

1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.

Magyar nyelv és irodalom
9
9
9
8
Történelem és állampolgári ismeretek
Idegen nyelv
2
Matematika
4
4
4
4
Informatika
Környezetismeret
1
1
1,5
2
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
1
1
1
1,5
Rajz
1
1
1
1,5
Technika, életvitel
1
1
1
1
Testnevelés
3
3
2,5
2,5
Osztályfőnöki
Tantárgyba épített tantervi modulok:
Hon-és népismeret
Egészségtan
Etika
Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Összese:
20
20
20
22,5

4
2
3
4

4
2
3
3,5

1,5

2

1
1,5
1
2,5
1

1
1
1
2,5
1

0,5

0,5
0,5

3,5
2
3
3
1

4
2
3
4
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
1

0,5
1

0,5

0,5

22,5

22,5

25

1
27,5

Választható órák beépítése:
Tantárgy

Magyar
Matematika
Idegen nyelv
Rajz
Informatika
Judo, néptánc

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

0,5
1
1

1
1

1
0,5
1
0,5
0,5

1

2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s
tanulóknak
Kötelező óra
5%

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

Össz.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

Össz.

2
1,4
2

2
1,4
2

2
1,4
2

1,8
1,575
2,25

7,8
5,775
8,25

5,625
1,575
2,25

5,625
1,575
2,25

7,5
1,75
2,5

6,6
1,925
2,75

25,35
6,825
9,75

4,8

8,8

6

11,4

1,125

4,125

1,35

4,85

4
1

1

1

5,4
1,125
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2006/2007-es tanévre
Tantárgy

1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfőnöki
Tantárgyba épített tantervi modulok:
Hon és népismeret
Egészségtan
Etika
Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Összesen:

9

9

8,5

8

4

4

4

2
4

1

1

1,5

2

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1,5
1,5
1
2,5

4
2
3
4

4
2
3
3,5

1,5

2

1
1,5
1
2,5
1

1
1
1
2,5
1

0,5

0,5
0,5

3,5
2
3
3
1

3,5
2
3
3
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

0,5
1

0,5

0,5

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

0,5
25

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

1
0,5
0,5

0,5
1
1

0,5
1
1

0,5

0,5

Szabadon választható órák beépítése:

Magyar
Idegen nyelv
Matematika
Rajz
Mozgóképkultúra
Informatika
Néptánc és mozgásfejlesztés

0,5

0,5
2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulóknak
Kötelező óra 5 %

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6

7.

8.

Össz.

2
1,6
2

2
1,6
2
4
1

2
1,6
2

2,25
1,8
2,25
4,8
1,125

8,25
6,6
8,25
8,8
4,125

5,625
1,8
2,25

5,625
1,8
2,25
5,4
1,125

7,5
2
2,5

7,5
2
2,5
6
1,25

26,25
7,6
9,5
11,4
4,75

1

1

1,125
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
GYOMAENDRŐD – CSÁRDASZÁLLÁS – HUNYA
5502 GYOMAENDRŐD, Népliget út 2.

2007/2008-as tanévre
Tantárgy

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8.5

8

4

4

3,5

3,5

2

2

2

2

3
4

3
3,5

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfőnöki

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5
1

1
1
1
2,5
1

0,5

0,5
0,5

Tantárgyba épített tantervi modulok:
Hon-és népismeret
Egészségtan
Etika

0,5
1

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Összesen:

20

20

0,5

0,5
22,5

25

0,5
25

6

7.

8.

0,5
1
1

0,5
1
1

20

22,5

22,5

3

4.

5

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Rajz
Informatika
Mozgóképkultúra
Néptánc és mozgásfejlesztés

2.

0,5
0,5
1
0,5

0,5
1
0,5
0,5

0,5
2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelező óra
5%

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6.

7.

8.

Össz.

2
1,8
2

2
1,8
2
4

2
1,8
2

2,25
2
2,25
4,8

8,25
7,4
8,25
8,8

5,625
2
2,25

5,625
2
2,25
5,4

7,5
2,25
2,5

7,5
2,25
2,5
6

26,25
8,5
9,5
11,4

1

1

1

1,125

4,125

1,125

1,125

1,25

1,25

4,75
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2008/2009-es tanévre
Tantárgy

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8,5

8

4

4

3,5

3,5

2

2

2

2

3
3,5
1

3
3,5

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfőnöki

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5
0,5

1
1
1
2,5
1

Tantárgyba épített tantervi modulok:
Egészségtan
Etika

0,5

0,5
1

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Hon-és népismeret
Összesen:

0,5

0,5

22,5

0,5
22,5

0,5
22,5

25

25

4.

5.

6.

7.

8.

0,5

0,5
1

0,5
1

0,5
1
1

0,5
1
1
0,5

0,5
20

20

20

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Mozgóképkultúra
Informatika
Néptánc és mozgásfejlesztés

2.

3.

0,5

0,5
2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelező óra
5%

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6.

7.

8.

Össz.

2
2
2

2
2
2
4

2
2
2

2,25
2,25
2,25
4,8

8,25
8,25
8,25
8,8

5,625
2,25
2,25

5,625
2,25
2,25
5,4

7,5
2,5
2,5

7,5
2,5
2,5
6

26,25
9,5
9,5
11,4

1

1

1

1,125

4,125

1,125

1,125

1,25

1,25

4,75
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2009/2010-es tanévre
Tantárgy

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8,5

8

4

4

3,5

3,5

2

2

2

2

3
3,5
1

3
3
1

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfőnöki

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5
0,5

1
1
1
2,5
0,5

Tantárgyba épített tantervi modulok:
Egészségtan
Etika

0,5

0,5
1

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Hon-és népismeret
Összesen:

0,5

0,5

0,5
22,5

0,5
22,5

0,5
20

20

20

22,5

25

25

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

Magyar
Matematika
Idegen nyelv
Mozgóképkultúra
Néptánc és
mozgásfejlesztés

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0,5

0,5
1

1
1

0,5
1
1

0,5
1
1
0,5

0,5

2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelező óra
5%

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6.

7.

8.

Össz.

2
2,2
2

2
2,2
2
4

2
2,2
2

2,25
2,475
2,25
4,8

8,25
9,075
8,25
8,8

5,625
2,475
2,25

5,625
2,475
2,25
5,4

7,5
4,75
2,5

7,5
4,75
2,5
6

26,25
14,45
9,5
11,4

1

1

1

1,125

4,125

1,125

1,125

1,25

1,25

4,75
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2010/2011-es tanévre
Tantárgy

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8,5

8

4

4

3,5

3,5

2

2

2

2

3
3,5
1

3
3
1

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfőnöki

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5
0,5

1
1
1
2,5
0,5

Tantárgyba épített tantervi modulok:
Egészségtan
Etika

0,5

0,5
0,5

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Hon-és népismeret
Összesen:

0,5

0,5

22,5

0,5
22,5

0,5
22,5

25

25

4.

5.

6.

7.

8.

0,5

0,5
1

1
1

0,5
1
1

0,5
1
1
0,5

0,5
20

20

20

Választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Mozgóképkultúra
Néptánc és mozgásfejlesztés

2.

3.

0,5

2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelező óra 5
%

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6.

7.

8.

Össz.

2
2,4
2

2
2,4
2
4

2
2,4
2

2,25
2,7
2,25
4,8

8,25
9,9
8,25
8,8

5,625
2,7
2,25

5,625
2,7
2,25
5,4

7,5
3
2,5

7,5
3
2,5
6

26,25
11,4
9,5
11,4

1

1

1

1,125

4,125

1,125

1,125

1,25

1,25

4,75
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2011/2012-es tanévre
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfőnöki

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8,5

8

4

4

3,5

3

2

2

2

2

3
3,5
1

3
3
1

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2,5
0,5

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5
0,5

1
1
1
2,5
0,5

Tantárgyba épített tantervi modulok:
Egészségtan
Etika

0,5

0,5
0,5

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Hon-és népismeret
Összesen:

0,5

0,5

22,5

0,5
22,5

0,5
22,5

25

25

4.

5.

6.

7.

8.

0,5

0,5
1

1
1

0,5
1
1

1
1
1
0,5

0,5
20

20

20

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Mozgóképkultúra
Néptánc és mozgásfejlesztés

2.

3.

0,5

2

2

2

2

További órakeret

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelező óra 5 %

1.

2.

3.

2
2,4
2

2
2,4
2
4
1

2
2,4
2

1

1

4.

Össz.

2,25 8,25
2,7
9,9
2,25 8,25
4,8
8,8
1.125 4,125
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5.

6.

7.

8.

Össz.

5,625
2,7
2,25

5,625
2,7
2,25
5,4
1,125

7,5
3
2,5

7,5
3
2,5
6
1,25

26,25
11,4
8,25
11,4
4,75

1,125

1,25

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
GYOMAENDRŐD – CSÁRDASZÁLLÁS – HUNYA
5502 GYOMAENDRŐD, Népliget út 2.

Tanórán kívüli foglalkozások óraterve
Alsó

Napközi
Diákotthon

Felső

4,5óra/nap/csoport
3 óra/nap/csoport
6 óra/nap/csoport

Nem kötelező (választható) tanórák további felhasználása
Csoportbontás
Matematika
Idegen nyelv
Magyar nyelv

Évfolyam szinten nívócsoportok felső tagozaton

Informatika
technika

Felső tagozaton

Sportkör

Alsó tagozat: 4 óra, felső tagozat: 7 óra

Énekkar

Alsó tagozat: 2óra, felső tagozat: 2óra

Irodalom szakkör
Rajz szakkör
Egyéb szakkörök és felvételi
előkészítők igény és
lehetőség szerint

2 óra
2óra

1.2.EFA program szerint haladó osztályok óraterve
Tantárgyak

Anyanyelv
Társadalomismeret
Matematika
Informatika
Természetismeret
Művészeti nevelés
Életvitel-gazdálkodás
Testi nevelés
Osztályfőnöki

Évfolyamok, óraszámok

1.
9

2.
9

3.
9

4.
9

4

4

4

4

2
2
3

2
2
3

2
2
3

2,5
4
3

5.
5
2
4
0,5
2
3
2
3
1

6.
5
2
4
0,5
2
3
2
3
1

7.
5
2
4
1
4
2
2
3
1

8.
5
2
4
1
4
2
2
3
1
0,5
0,5
25

Tantárgyba épített modulok
Hon-és népismeret
Egészségtan
Összesen:
Habilitációs és rehabilitációs
foglalkozás:
Etnikai
Egyéni (12 % -2010/2011. tanév)

20

20

20

22,5

22,5

22,5

0,5
0,5
25

3

2

3

3,375

3,375

3,375

3,75

3,75

2
2,4

2
2,4

2
2,4

2,25
2,7

2,25
2,7

2,25
2,7

2,5
3

2,5
3
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1.3. Az előírt tananyag és követelményei (Melléklet)

2. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

 Feleljenek meg a kompetenciaalapú oktatás követelményeinek.(IKT programcsomagok)
 Feleljen meg intézményünk célrendszerének:
- segítse az önálló ismeretszerzést,
- segítse a kommunikációs képesség kiemelt fejlesztését,
- adjon lehetőséget differenciált fejlesztésre.
 Feleljen meg a tanulók életkori pszichikai tulajdonságainak:
- szerkezete legyen világos, jól tagolt, áttekinthető,
- keltse fel a tanulók érdeklődését (képek, ábrák, olvashatóság, betűméret),
- nyomdatechnikai megoldásokkal emelje ki a lényeget, a követelmények minimumát,
- összefoglaló kérdésekkel, feladatokkal segítse a könnyebb feldolgozást,
- külső képe legyen vonzó,
- illeszkedjen a választott módszerhez, programhoz.
 Legyen tartós, több évre szóló, ára elérhető legyen mindenki számára.

3. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI
 A magasabb évfolyamra lépés feltétele a tantervi minimum teljesítése. A tantervi
minimumhoz tartozó tudás (ismeretek, jártasságok, készségek és képességek)
tantárgyanként konkrétan meghatározott és kidolgozott, s valamennyi tanuló (szülő)
számára hozzáférhető. A minimumszint teljesítése folyamatosan pótolható a tanév során.
 A továbblépés szakaszhatára mindig egy év. A tanév végi értékeléskor kapott minősítő
osztályzat alapján (legalább elégséges) a nevelőtestület határozatot hoz a
továbbhaladásról.
 Az a tanuló, aki a tantervi minimum szintet nem teljesíti, évismétlésre kötelezhető.
 A nevelőtestület döntése alapján a minimumszintet nem teljesítő tanuló javítóvizsgát
tehet. A javítóvizsgán írásbeli és szóbeli feladatmegoldással ad számot tudásáról, s annak
el kell érnie a minimumszintet ahhoz, hogy a tanuló továbbléphessen.
 Az 1-3. évfolyamokon automatikus továbbhaladást biztosítunk.
 A javítóvizsgák rendjét az éves munkaterv alapján a tanév programjában leírt döntések
határozzák meg.
 Amennyiben a javítóvizsgán nyújtott teljesítmény nem éri el a minimum szintet, a tanulót
a tantestületi döntés évismétlésre kötelezi.
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4. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI
ÉS FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI, TOVÁBBÁ A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA
MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA

4.1. Értékelés és motiváció
Az értékelés a tanuló megnyilvánulásainak viszonyítása az elérendő, a pedagógiai tervekben
rögzített célokhoz, követelményekhez.
A célok elérésének feltétele a folyamatos ellenőrzés és önellenőrzés jól megszervezett alkalmainak
biztosítása.
Az értékelés értelmezése:
A pedagógiai értékelésben a tanulókban kialakult változásokból kiindulva visszajelentéseket
szervezünk a célrendszerről, a tanítási-tanulási folyamatról, a tanulóról és a környezetről.
Az értékelésben az eredményekből vonunk le következtetéseket az eredmény oksági előzményeire:
 a célrendszerre,
 a folyamatra,
 a tanulóra nézve.
Az értékelés funkciói az iskolában
 Alapfunkciók
- megerősítés, motiváció,
- folyamatos fejlesztés biztosítása.
 Személyiségfejlesztésben betöltött funkciók
- önértékelés fejlesztése,
- mások értékeléséhez modell,
- közvélemény formálás, emberi kapcsolatok minőségét alakítja,
- minősítés, rangsorolás, szelektálás.
 Tanítás-tanulás folyamatában betöltött funkciók
- helyzetfeltárás (diagnosztikus értékelés),
- tanulási folyamat fejlesztése (folyamatos, formatív értékelés, összegzés, elemzés)
 Tájékoztató funkció
- pedagógust,
- tanulót,
- szülőt,
- magasabb iskolafokot,
- munkahelyet,
- hatóságot.
Az értékelés szintjei az iskolában
 Tanulók értékelése,
 A tanulás-tanítási folyamat értékelése,
 Egy-egy osztály komplex értékelése,
 Az iskola egész komplex értékelése (MIP),
 Neveltségi szint értékelése,
 Pedagógusok értékelése, (MIP, SZMSZ)
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 A pedagógiai program értékelése.
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Tanulók értékelése:
 Fogalom: Az értékelés a tanuló megnyilvánulásainak viszonyítása az elérendő célokhoz,
követelményekhez. Legfőbb feladata a megerősítés (a tanulás eredményére adott értékelő
reagálás belső átélése, mely magatartásmódosító erővel rendelkezik).
 Az értékelés területei
A teljesítményképes tudás, kulcskompetenciák fejlettségi szintje
Az iskolai tevékenységek során megnyilvánuló személyiségjegyek, különösen:
- érdeklődés,
- kitartás, rendszeresség,
- kreativitás,
- kezdeményező képesség,
- önállóság a feladatvégzésben,
- felelősségvállalás,
- együttműködési képesség,
- empátia,
- tolerancia,
- viselkedéskultúra,
- rendezettség,
- személyes higiénia,
- becsületesség, megbízhatóság,
- állóképesség,
- környezetkultúra.
 Az értékelés típusai:
- Diagnosztikus: a tanár tájékozódását jelenti valamely nagyobb tematikus egység
tanításának megkezdése előtt.
- Formatív: a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása, mely lehetővé teszi a
pótlást, javítást. Nem ítélkezik, nem minősít.
- Szummatív: lezáró, minősítő értékelés egy-egy nagyobb tematikus egység
befejezésekor, félévkor, vagy tanév végén.
 Az értékelés viszonyítási pontjai:
- A tanuló önmagához viszonyított fejlődése
- A követelmények minimuma és optimuma (kritériumorientált értékelés.) NAT
szerinti minimum (2), iskolai szintű optimum (5).
- Országos standard (normaorientált értékelés: kimeneti pontokon).
- Magatartási, viselkedési normák, szabályok.
 Az értékelés módja:
- metakommunikatív (folyamatos),
- szóbeli (folyamatos),
- írásos szöveges:
- 1. osztálytól 4. osztály félévig,
- 4-8. évfolyamokon az osztályzat mellé magatartás, szorgalom és egyéb
tantárgyakból ütemezés szerint. (MIP)
- Az integrált oktatásban részt vevő tanulók esetében 3 havonta minden
évfolyamon.
- számszerű:
- érdemjegy (folyamatos értékeléskor),
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-

osztályzat (szummatív értékeléskor: témazáró, félévi, tanév végi lezáró,
minősítő értékeléskor),
- pontérték (diagnosztikus ért.),
- % (diagnosztikus ért.).
- kombinált: számszerű + szöveges A számszerű értékelést minden esetben szöveges
kíséri, legalább szóban.
A speciális tagozat tanulóinak értékelésében nagyobb súllyal alkalmazzuk a különböző jeleket,
szimbólumokat, a szóbeli és szöveges értékelést. A tanulóknak javítási lehetőséget biztosítunk.
 A tanulók értékelésének alapelvei
- A megerősítő funkciót szem előtt tartva az értékelés szakszerű, differenciált és
személyre szóló legyen.
Ennek kritériumai:
- érvényesség, azt értékeljük, amit megtanítottunk (tantervi követelmények
pontos ismerete),
- igazságosság,
- megbízhatóság: objektív értékelés (nem szubjektív, nem relatív (tantervi
minimumok és optimumok következetes használata).
- A tanár sokféle értékelési módszerrel dolgozzon! (Az értékelés nem korlátozódhat
osztályozásra!).
- A tanulók önértékeléséhez, a társak értékeléséhez adjon lehetőséget
- Az értékelés érzelmi tónusa buzdító legyen.
- Megértőek, türelmesek a formatív értékelésben.
- Szigorúan objektívek a summatív értékelésben.
- Kimeneti pontokon standardizált tesztek használata.
- Az értékelés kritériumai nyilvánosak.
- Diagnosztikus értékelés minden bemeneti ponton szükséges.
- Szakszerűség: a tantárgyi jelleg és az értékelés összhangja, szaktanárok egységes
eljárása a minősítő osztályzatok megállapításában. (szakmai munkaközösségek
konszenzusa).
- A minősítő osztályzathoz legalább 3 érdemjegy szükséges.
- A témazáró osztályzatok a minősítés megállapításában súlyozottan szerepelnek.
- A magatartás, szorgalom értékelése: folyamatok osztályszintű, szöveges, egyéni
szöveges, érdemjegyben is kifejezve: 2 havonta.
- A magatartás és szorgalom minősítése félévkor és tanév végén osztályozó értekezleten
tantestületi konszenzus alapján történik.
- A reális önértékelés kialakítása érdekében az értékelés nyilvános, a közösség előtt
gyakran a közösség által történik. (legalább 2 havonta).
- A minősítő félévi, tanév végi osztályzat nem mondhat ellent a naplóba beírt
érdemjegyeknek.
 Az értékelés tárgya:
A tanulók produktumai, megnyilvánulásai.
- tevékenységek; viselkedés, magatartás, emberi kapcsolatok,
- szóbeli produkciók: felelet, beszámoló, kérdésekre adott válaszok, a frontális
kérdésekre adandó rövid, szakmailag pontos válaszok
- írásos produktumok: röpdolgozat, dolgozat, témazáró, teszt, stb.,
- egyéb produkciók, tanulók által készített munkák.
- lényegkiemelés, szempontok alapján történő beszámoló értékelése
- egy-egy téma összefüggő, szabatos kifejtésének, ábra, kép leírásának, grafikonok,
diagramok elemzésének értékelése
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- információk értelmezésének és felhasználásának, kiselőadás tartásának (könyv- és
lexikonhasználat), szóbeli magyarázat fűzésnek, vázlat, feleletterv készítésének,
logikai okfejtés, érvelés értékelése
- otthoni munka, a verseny, vetélkedő szervezése, az azokon való részvétel
- az iskolai rendezvények szervezése, az azokon való részvétel
- önértékelés, a társak értékelése
 Az értékelés dokumentálása:
- osztályozó napló (tanító, tanár),
- ellenőrző (tanító, tanár, osztályfőnök, igazgató, kollégiumi és napközis nevelő),
- munkafüzet, feladatlap, dolgozat, stb. (tanító, tanár),
- bizonyítvány (osztályfőnök),
- jellemzés (osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős hatóság kérésére).
- Integrált oktatásban részt vevők fejlődési naplójában a 3 havonkénti értékelés szövege
dokumentált.
A számszerű értékelésben csak az osztályozó naplóba beírtak a hivatalosak, a minősítő osztályzatot
csak a naplóba beírt érdemjegyek alapján lehet megállapítani.
Az értékelésről a szülőt tájékoztatni köteles minden nevelő. Az integrációban részt vevő tanulók
fejlődéséről a szülő 3 havonta kap tájékoztatást.
A tanítás-tanulási folyamat értékelése
 Az eredményből a folyamatszervezés megfelelőségére következtetünk:
- Ha a tanulók 80 %-a 80 % fölött teljesített, továbbhaladhatnak.
- Ha a teljesítmény 50 % - 100 % között van, differenciált korrekcióra van szükség
(fejlesztő csoportok, extracurriculumok). Tudni kell, milyen típusú feladatokban
teljesítettek alul. (itemvizsgálat).
- Ha a tanulók több, mint 50 %-a nem teljesítette a tantervi témát, az újratanítás
indokolt.
- Munkaközösségek: félévenként.
- Igazgatóhelyettes: félévkor tantestület előtt az iskolahasználók képviselete előtt.
- Igazgató: tanév végén, tantestület előtt, az iskolahasználók képviselete előtt.
 Az értékelés eszközei:
- témazárók elemzése,
- tudásszintmérő tesztek elemzése,
- eredményvizsgálatok,
- megfigyelések (óralátogatás, elemzés: igazgató, igh., munkaközösség-vezetők).
 Az értékelés módja:
- önelemzés (tanító, tanár),
- közösség előtti, nyilvános elemzés, problémafeltárás, fejlesztés: konszenzus alapján.
(munkaközösség-vezető, igh. ig.).
- A hhh tanulók estében az egyéni fejlődést nyomon követő értékelés a szülő és a tanuló
jelenlétében, egyénileg, 3 havonta történik.
Neveltségi szint értékelése:
Célja:
A tanulók neveltségi szintjében bekövetkezett változások feltárása, elemzése, a további fejlesztés
feladatainak meghatározása.
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Eszközei
Megfigyelés
Neveltségi, tudatossági
szintvizsgálatok
Szociometria

Résztvevők köre

Felelős

Minden tanuló

Minden pedagógus,
Kimeneti évfolyamok (4. 8.) osztályfőnöki
munkaközösség
osztályfőnök változáskor
Igazgató
4-8. évfolyam

Módszerek:
 metakommunikatív (folyamatos, minden pedagógus),
 szóbeli szöveges (folyamatos, minden pedagógus),
 szóbeli, írásos szöveges: (tanító, tanár, osztályfőnök, igazgató, alkalmanként),
 számszerű (kéthavonta, osztályfőnök),
 összegző, elemző:
- félévenként (osztályfőnöki munkaközösség)
- félévkor (igazgatóhelyettes tantestület és iskolahasználók képviselete előtt),
- tanév végén (igazgató, tantestület és iskolahasználók képviselete előtt).
Egy-egy osztály komplex értékelése
Célja: az osztályközösség személyiségformáló hatásainak tudatos fejlesztése.
Osztályszinten:
 az osztály közösségi megmozdulásai kapcsán (osztályfőnök, osztályközösség ),
 félévenként (osztályfőnök, osztályközösség).
 Az osztályban tanító pedagógusok, a diákönkormányzat tanárvezetője részvételével:
évenként egy alkalommal minden osztályt, ezen túl aktuális esetben.
 Módszer: véleménycsere, vita, konszenzus, összegzés. (levezeti az osztályfőnök).
 A diákönkormányzat az osztályközösségek tevékenységét (zsetonnal) értékeli.
Félévenként jutalmazza a legjobb eredményt elért osztályokat. A jutalomosztás a
karácsonyi ünnepségen, illetve a Rózsahegyi Napon történik.
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4. 2. Az iskolai beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
Beszámoltatási
forma
Szóbeli felelet

A beszámoltatás
funkciója
Visszajelzés a
megszerzett tudásról

Írásbeli felelet

Visszajelzés a
megszerzett tudásról

Gyűjtő munka

Önálló
ismeretszerzés

Szorgalmi feladat

Önálló
ismeretszerzés

Egyéni beszámoló

Tehetséggondozás,
önálló
ismeretszerzés.
Diagnosztizálás

Tanév eleji
felmérő dolgozat
Témazáró
dolgozatok

Visszajelzés a
témakör tanulása
során megszerzett
tudásról

Feltételei
3-5 perc,
önálló,
összefüggő
Maximum 15 perc

Témakör kezdetén
kiadott feladat.
Ateljesítés
kritériumainak
előzetes ismertetése.
Témajavaslatok
alapján, önként
vállalással.
Minden esetben
javítandó.
Témajavaslatok
alapján.

Gyakoriság

Értékelés

Súlya a
minősítésben

Dokumentálás

Félévenként legalább két
alkalom/tanuló

Szóbeli szöveges,
érdemjegy írásban

1X

Kék színnel a
naplóban

Tanár döntése szerint.
Nem helyettesíti a
szóbeli feleletet
Témakörönként
maximum tanuló/1

Írásban szöveggel és
érdemjeggyel

1X

Kék színnel a
naplóban

Szóbeli szöveges, a
kritériumok teljesítése
esetén: 5 érdemjeggyel

1X

Zöld színnel a
naplóban

Önkéntesség
szerint.

Szóbeli szöveges minden
esetben, érdemjeggyel
tanári megítélés szerint

1X

Zöld színnel a
naplóban

Önkéntes

Szóbeli szöveges minden
esetben, érdemjeggyel
tanári megítélés szerint
% pont,
írásbeli szöveges

Tanári megítélés
szerint

Zöld színnel a
naplóban

Nem számítható be
a minősítésbe!

Pontozás, elért pont és az
elérhető feltüntetésével.
Érdemjegy.
Az átváltás ismertetése a
tanulókkal.
Az átváltás témazáró
tesztenként munkaközösségi
szinten egyeztetett.

2X
A témakör során
szerzett
érdemjegyeket
pozitív eltérés
esetén felülírja.

Tanári adatbázis.
Ceruzával a
naplóba.
Piros színnel a
naplóba.

Ismétlések után

Évenként

A témakör
összefoglalása után, az
új témakör
megkezdése előtt.
Bejelentése kötelező,
legkésőbb az
összefoglaláskor.
A követelményszintek
és az értékelő pontozás
előzetes ismertetése a

Minden témakör után
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Kompetencia
mérés

A tanév során
megszerzett tudás
felmérése.
Hozzáadott érték
megjelenítése.
Eredmények és
problémák
azonosítása.
A 4. 6. 8.
évfolyamon
országos mérés

tanulókkal.
Iskolai
munkaközösségi
szinten létrehozott
feladatbank, tesztbank
használata.
Azonos évfolyamon
azonos tesztek
megíratása.
Egy nap egy osztállyal
két témazárónál többet
nem lehet íratni!
Tanév végi ismétlés
után.
Évfolyamonként
azonos tesztekkel,
azonos időpontban és
azonos körülmények
között.
Központilag
szervezett, egy tanítási
napon át tartó
felmérés.

Tanévenként

Pontozás, % pont.
Munkaközösségi szintű
megegyezés szerint

Munkaközösségi
szintű megegyezés
szerint

Munkaközösségi
szintű megegyezés
szerint

Tanévenként

Központilag értékelt

Nem számítjuk be.

Iskolai szintű
elemzés
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4.3. A magatartás és szorgalom minősítésének követelményei
Magatartás


Példás:
A házirendet betartja és másokat is annak betartására ösztönöz. Magatartása példaként
állítható társai elé: udvarias, kötelességtudó, toleráns, segítőkész, társaival jól tud
együttműködni. Aktív a közéletben, részt vesz a diákönkormányzat munkájában.
Megfontoltan cselekszik, belátja, ha hibázik. A konfliktusok megoldásában aktív, de nem
agresszív. Törekszik a helyes önismeretre, céltudatos, kitartó a munkában.
Felelősséget vállal tettei, társadalmi és természeti környezete iránt.



Jó:
A házirendet betartja, magatartásával nem zavarja társait, nem aktív a közösségben, de a
rábízott feladatokat elvégzi. Udvarias, fegyelmezet, kötelességtudó, segítőkész. megfontoltan
cselekszik, tetteiért vállalja a felelősséget.



Változó:
A házirend szabályait csak részben tartja be. Időnként konfliktusok kezdeményezője. Nem
mindig tud együttműködni társaival, nem mindig méri fel tetteinek a következményeit.
Ítéleteiben befolyásolható. Hol a jók, hol a rosszak mellé szegődik. Kritikai és önkritikai
megnyilvánulásai nincsenek összhangban.



Rossz:
A házirend szabályait sorozatosan megszegi. Rendszeresen konfliktusokba keveredik.
Társaival nem tud együttműködni. Agresszív, ellenséges a többiekkel szemben. Rosszra tanítja
társait, rontja az osztály hangulatát. Nem törekszik a helyes önismeretre, nem látja be, ha
hibázik. Másokat is akadályoz a munkában.

Szorgalom


Példás:
Képességeinek megfelelően teljesít. Órákra mindig lelkiismeretesen készül. Az őt érdeklődő
témákból plusz feladatokat vállal, részt vesz tanulmányi versenyeken. Gyengébben tanuló
társainak szívesen segít.



Jó:
A kötelező feladatokat becsületesen elvégzi, mindig kész a házi feladata. A tananyagon kívüli
ismeretszerzéssel nem foglalkozik. Tanulmányi versenyeken, pályázatokon nem szívesen vesz
részt.



Változó:
Rendszertelenül készül tanítási órákra. Időnként hiányos a felszerelése. Képességei alatt
teljesít. Órákon nem mindig figyel, versenyeken nem vesz részt (nem vállalja).



Hanyag:
Feladatait nem végzi el. Nem készül órákra, hiányos, gondozatlan a felszerelése, gyakran
otthon felejti. A tanítási órákon nem figyel, esetleg még a társait is zavarja. Érdektelenséget
mutat a tanulás iránt.
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4. 4. A tanulók teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének formája
 Az 1-3. évfolyamokon, valamint a 4. évfolyamon félévkor az értékelés és minősítés
szövegesen történik.
 A többi évfolyamon a magatartás és szorgalom minősítése minden tanuló esetében írásbeli
szöveges értékeléssel egészül ki.
 A 4-8. évfolyamokon a készségtárgyakat és az újonnan belépő tárgyakat írásban szövegesen
értékeljük.
 Minden tantárgy esetében az osztályzat mellé az írásbeli szöveges értékelés alkalmazása
tantestületi megegyezéssel ajánlott.
 A szöveges értékelés eljárását és formanyomtatványait a MIKK tartalmazza.
4. 5. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai
 A házi feladatok az órán tanultak gyakorlását szolgálják!
 Az egyéni fejlesztéseket célzó differenciált feladatok javítása kötelező.
 Iskolai szünetekre nem adunk házi feladatot.
 A házi feladat elkészítése átlagos képességű tanuló esetében 15 percnél ne vegyen több időt
igénybe!
 Szorgalmazzuk a feladatok elvégzését a feladás napján megoldani!
 A délutáni felkészülés 2 óránál ne vegyen több időt igénybe!
 Az osztályfőnök feladata időmérleg készíttetésével alkalmanként ellenőrizni a feladott
leckék mennyiségét.

5. AZ EGYES MODULOK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE, BESZÁMÍTÁSA AZ ISKOLAI ÉVFOLYAM
SIKERES BEFEJEZÉSÉBE

 A tantárgyakba épített modulok értékeléséhez témakörönként minden tanuló rendelkezzen
legalább egy érdemjeggyel!
 Az érdemjegy a tantárgyi minősítésbe súlyának megfelelő (1X) mértékkel számít.
 Amennyiben témazáró osztályozására kerül sor, az osztályzat a témazáró súlyának megfelelő
mértékben (2X) kerüljön beszámításra a minősítésbe!
 Önálló modul esetén szöveges értékelést alkalmazunk.

6. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK
Az iskola tanulóinak fizikai állapotát a testnevelő szakos pedagógusok által összeállított módszerrel
kívánjuk mérni. A mérés első osztálytól nyolcadikig félévente történik az alábbiak szerint:
I. Térdfelhúzás bordásfalon
II. Fekvőtámaszban karhajlítás:

db /30 mp
db/30 mp

III. Helyből távolugrás

(cm)

IV. Medicinlabda dobás előre
V. Súlypontemelkedés

(cm)
(cm)
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NEMZETISÉGI, ETNIKAI KISEBBSÉGI OKTATÁS
Beiskolázási körzetünkben élnek cigány családok. Ez azt jelenti, hogy számolnunk kell az
eltérő szociokulturális háttérrel és az ebből következő mássággal.
Az endrődi cigányközösség nem egységes. Az egyes családok között jelentős eltérések
mutatkoznak társadalmi helyzet és munkához való viszony alapján. Egy részük jól asszimilálódik,
anyagi helyzetük biztonságos, gyermekeiket rendezett körülmények között nevelik. Ezek a tanulók
könnyen beilleszkednek az iskolai közösségekbe, tanulmányi nehézségeik nincsenek.
A cigány családok többsége azonban halmozottan hátrányos körülmények között neveli
gyermekeit. („Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit körülményei gátolnak abban, hogy
képezhetőségének optimumára eljuthasson.” Kósáné 1989.) A szülők munkanélküliek, vagy
rokkantnyugdíjasok, Gyermekvédelmi támogatásból és családi pótlékból élnek.
Bár gyermekszeretetük az átlagnál magasabb hőfokon jelentkezik, ez nem jár együtt megfelelő
szociális gondoskodással, rendezett életvitellel.
A gyermeknevelésből hiányzik a szabálytudat kialakítása, a kötelesség teljesítésének következetes
elvárása.
A gyermekek szokásrendszere, napi életritmusa (pl. az étkezések rendje) szabályok nélkül, spontán, a
mindenkori helyzet, vagy egyéni kívánalmak függvényében alakul.
Az iskolai élet szabályai ellentétesek az otthoniakkal, s ez a tanuló személyes kapcsolataiban
(tanár-diák; diák-diák) konfliktusok sorozatát eredményezi. A megoldatlan konfliktusok pedig
magatartási, majd személyiségzavarokhoz vezetnek.
Cigánytanulóink között nagyobb arányban fordul elő a tanulási nehézség is, mint az
iskola összlétszámának átlaga.
A tanulási nehézségeket nem a veleszületett genetikai adottságok okozzák ilyen magas számban,
hanem a szociokulturális hátrányok. A szegényes szókincs, az alacsony mértékű és nem az iskolai
ismeretanyag elsajátításához szükséges szókészlet és előzetes információmennyiség szinte lehetetlenné
teszi számukra az iskola által közvetített műveltségtartalom megértését, feldolgozását és
reprodukálását.
Az endrődi cigányság nem beszéli ősei nyelvét, a cigánykultúra hagyományait ünnepi,
lakodalmi ill. temetési szokásaikban őrzik.
Pedagógiai alapelveinkkel összhangban olyan önálló, a cigány etnikumra vonatkozó programot
készítettünk, amely szervesen illeszkedik az iskola egész programjához, de lehetővé teszi azt, hogy
iskolai nevelési rendszerünk fő célját az eltérő szociokulturális környezetből érkező, zömében cigány
származású tanulókkal is elérhessük.
Az etnikai programunkban kiemelt nevelési alapelvünk a másság elfogadása és elfogadtatása,
valamint a tolerancia. A tolerancia nemcsak az elfogadást, hanem a másság kezelését is jelenti
számunkra.
Feladatunk a cigányság eredetének, kultúrájának megismertetése az iskola többi tanulójával. (Lsd.
Ember és társadalom műveltségi terület.)
A program céljai:
 A tanulók lemorzsolódásának megakadályozása.
 Lelki egészség egyensúlyának megőrzése.
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 A társadalomba való integrálódási esély megalapozása.
 A munkakultúra megalapozása.
 Higiénés kultúra szokásainak tudatosítása.
 Kötelességtudat fejlesztése.
 Szabadidő hasznos eltöltése.
 Testi egészség iránti igény megalapozása.
Feladataink:
 A halmozottan hátrányos helyzetű cigánytanulók iskolai szocializációjának elősegítése, a
„hozott” hátrányok pótlása egyéni fejlesztés biztosításával.
 Az egyenlő esélyhez jutás lehetőségeinek biztosítása integrált pedagógiai rendszer
alkalmazásával.
 A cigányság hagyományainak megismerése,
interkulturális program beépítése a tantervbe.

kultúrájának

elfogadtatása,

cigány

 Egészséges énkép kialakítása.
Tevékenységek
 Szocializáció érdekében:
- Iskolai együttélési normák tudatosítása.
- Szokásrendszer fejlesztése (étkezés, egyéb egészségügyi szokások betartása az
iskolában).
- Helyes napirend kialakításának szükségessége.
- Kapcsolattartás a családokkal
- családgondozó segítségének igénybevétele,
- rendezvények az iskolában szülők részére,
- egyéni beszélgetési alkalmak biztosítása.
- Önismeret fejlesztése.
- Magatartási zavarok felismerése, egyéni programok a zavarok feloldására
- A helytelen viselkedés céljának felismerése.
- Helyes pedagógiai reagálás a helytelen viselkedésre.
- Demokratikus légkör megteremtése az osztályban, ill. a csoportban.
- Életstílust befolyásoló tényezők megismerése
- Cigánykultúra megismerése.
- Családi konstelláció megismerése.
- Megszokott reagálásaink megváltoztatása.
- Közösségépítés, csoportfejlesztés, csoportdinamika
- Konstruktív konfliktuskezelési technikák.
- Szereplési, érvényesülési lehetőségek az iskolán belül:
- ünnepi műsorokban,
- szabadidős rendezvényeken,
kézműves pályázatokon, sportrendezvényeken való
részvétel.
- Megbecsülés, bátorítás, biztatás. Felkészítés az iskolai rendezvényekre.
- Fejlesztő foglalkozások
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- Alapkészségek fejlesztése: nyelvi kommunikáció, írás, olvasás, számolás, logikus
gondolkodás, szókincsfejlesztés.
- Előadói képesség fejlesztése: irodalmi alkotások, ének, zene, tánc. A cigánykultúra
gyöngyszemei.
- Manuális képességek fejlesztése: kézművesség, képzőművészet.
- Felzárkóztató foglalkozások a lemorzsolódás megakadályozására.
A tevékenység időkerete:
- Tanórai foglalkozások, illetve tanórán kívüli tevékenységekbe beépítve.
A tevékenységek értékelése:
- Az értékelés a tevékenységtől függően egyénileg, csoportosan, illetve iskolai szinten
történik.
- Funkciója kizárólag a motiváció, a megerősítés.
- Formái: szóbeli, vagy metakommunikatív jelek.
- Alapelvei:
- biztató hangnem,
- személyre szabott,
- életkorhoz igazodó,
- folyamatos,
- közösségben, közösség által is,
- szeretettel,
- nem minősítő jellegű.
Szociális ellátás
 Egész napos iskolai foglalkoztatás lehetőleg minden tanuló esetében.
 Veszélyeztetettség esetén diákotthoni elhelyezés.
Túlkorossá vált tanulók
 Magántanulói státusz: egyéni felkészítés az osztályozó vizsgára.
Dokumentációk
 Foglalkozási tervek, tanmenetek.
 Osztályfőnöki tanmenetek, foglalkozási programok.
 Egyéni fejlesztési tervek és haladási napló.
Egyéb támogatás:
 Kirándulások, táborozások anyagi segítése.
 Hangversenybérletek biztosítása.
 A nevelőtestület által javasolt tanulók számára színház, mozilátogatás támogatása,
 Tanulmányi ösztöndíj.
 Az IPR-ből adható támogatások.
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DIÁKOTTHON NEVELÉSI PROGRAMJA
1. BEKÖSZÖNTŐ
Ez egy kis létszámú diákotthon pedagógiai programja, mely a szivárvány sötétebb színeit teszi
a csokorba, felvállalva azt, hogy a bármi okból leszakadók hátrányait csökkenti, hogy a Gyermek- és
ifjúságvédelmi törvénnyel összhangban arra keres megoldásokat, hogy amíg csak lehet gyermekeinket
a családban, a megszokott iskolában, a megszokott lakóhelyen tartsa. Képességeink és lehetőségeink
szerint hozzá szeretnénk járulni a „szociális háló” foltozgatásával az esélyegyenlőség biztosításához,
mert egy közösséget az is minősít, hogy hogyan bánik az önmagukon bármi okból segíteni nem
tudókkal.

2. BEVEZETŐ
Diákotthonunk a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola részeként működik, s a
néhány iskola-előkészítős óvodáson kívül az intézményben tanuló diákoknak ad helyet. Régebben
külterületről, az iskola vonzáskörzetébe tartozó tanyákról a bejárás nehézségei miatt kerültek a
kollégiumba a gyerekek. Néhány éve azonban egyre több a belterületi tanuló, akik elsősorban a család
szociális ellehetetlenülése, illetve kifejezett veszélyeztetettsége miatt kerülnek hozzánk.
Az élet hozta változás felismerése és tudatos felvállalása hozta létre ezt a Pedagógiai
Programot, mely a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, magatartászavaros, illetve speciál tagozatos és
etnikai tanulók életesélyeit szeretné javítani, sok esetben az állami gondozást kiváltva, a családban és
az anyaiskolában tartva biztosítani az oktatás és ellátás folyamatosságát. Ebben a munkában
segítségünkre van a Térségi Humánsegítő Szolgálat, a Gyámügyi Hivatal és a védőnők.
Problémáink:
Hétvégére nem szívesen engedjük haza némely tanulónkat, mert a diákotthoni nevelői hatások,
a családi minta prioritása miatt hatásukat vesztik. Előbb-utóbb szükségessé válik az otthon hétvégi
üzemeltetése is. Ezt indokolná az is, hogy otthon nem megfelelően étkeznek, hiányzik a hét közben
megszokott tápláló meleg étel, a tisztálkodás, a nyugodt éjszakai alvás, a felügyelet, a szabadidő
kulturált eltöltése. Ennek hiányát tapasztaljuk a hétvégi és a szünet utáni visszajövetelek alkalmával.

3. HELYZETELEMZÉS
Név:

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

Cím:

5502. Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.

Telefon:

06 – 66 386 072

3. 1. Intézményi összetevők
Mivel a kollégium az általános iskola része, így azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik az
anyaiskolába és valamelyik közeli óvodába járnak. Jelenleg 4 évestől 16 éves korú gyermekek
lehetnek a kollégium lakói, akik iskola-előkészítősök az óvodában, illetve az általános iskola és a
speciális tagozat 1-8. osztályába járnak.
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1996-ban nyert pályázattal kialakítottunk egy „Krízisszobát” a kollégiumban, ahová a
Gyámügyi Hivatal kérésére vesszük fel azokat a gyermekeket, akik ennek hiányában már állami
gondozásba kerültek volna.
Tanulóink nagy része hátrányos helyzetű családból származik, alulmotivált, ezért
eredménynek tekintjük, hogy a bukások száma minimális.
Eltérő tantervvel tanuló gyermekeink tanulásban
készségtárgyakban (testnevelés, rajz, ének) érnek el.

akadályozottak.

Sikereket

főleg

Kollégiumi tanulóink összetétele heterogén mind életkor, mind pedig iskolatípus szerint.
A tanulmányi munkát két csoportban végezzük.
3. 2. Személyi feltételek

A tanulókat 2 pedagógus és 3 gyermekfelügyelő látja el. A délutáni foglalkozások szervezése
az iskolai napközis csoportokkal integráltan történik.
A technikai személyzet tagjai (1 takarító + konyhás, 1 fűtő) civil személyiségükkel az
otthonosság érzését erősítik a gyermekekben.
A szabadidős tevékenységeknél kapnak helyet, illetve szerepet a kollégák „rejtett” tehetségei.
Ki énekelni, ki zenélni, ki sütni, kézimunkázni tud. Ez az egyéni plusz színesíti a gyermekek számára
az általunk kínált palettát.
3. 3. Tárgyi – dologi feltételek
1994. szeptembertől a kollégium lakóházak szomszédságában van a főút mellett. Az
engedélyezett férőhelyek száma 30.
Kollégiumi helységek
1. háló 2. háló
Férőhely

8

6

3. háló

4. háló

8

8

Krízis Beteg- Ebédlő,
-szoba szoba társalgó
2

2

30

Fiú mosdó

Leánymosdó

2 zuhany,
mosdók, WC

3 zuhany,
mosdók, WC

Az udvar alapterülete: 1047 m2.
Több fa árnyéka, esztétikai szépsége, fedett szín, játszóház, homokozó biztosítják a délutáni
játéklehetőséget.
A szennyvízhálózatra 2004 őszén történt meg a rácsatlakozás.
A vizesblokk kivételével az épület régi, az elmúlt év szárazsága és a Fő úton végzett bontási
munkák, valamint a munkagépek következtében az épület állaga nagyon leromlott, felújítására az
önkormányzat sikeresen pályázott és a felújítás 2004 nyarán elkészült.
3. 4. A nevelőmunkát segítő tárgyi feltételek
Könyvtárhelységünk, klubszobánk nincs. Meglévő könyveinket könyvszekrényben tartjuk.
Az ebédlő egyben társalgóként is szolgál.
Külön tornatermünk nincs, de tanulóink bekapcsolódnak az iskolai tömegsport és sportköri
foglalkozásokba.
Meglévő eszközeink

Szükséges eszközök
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TV, DVD lejátszó
Társasjátékok
Rádiós magnó
Lexikonok, szótárak
Magyar értelmező kéziszótár
Idegen szavak és kifejezések
szótára
Pingpong asztal











DVD filmek
(természetfilmek,
kötelező olvasmányok,
mesefilmek)
lexikonok, szótárak
számítógép
fénymásoló
sportszerek
(ugrókötelek, labdák)
amortizáció
következtében
megrongálódott játékok
folyamatos pótlása
az enyhén értelmi
fogyatékos gyermekek
számára fejlesztő
játékok.










szabadidő kulturált eltöltése
érdekében.
tanulmányi munkához
önképzéshez
esélyegyenlőség biztosítása a
hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett gyermekeknek
felzárkóztatásuk, hiánypótlás,
iskolára való előkészítés
érdekében feladatlapok
másolása.
manuális készséget fejlesztő,
szókincsgazdagító,
beszédkészség-fejlesztő.

A hálószobák berendezése erősen megkopott, elhasználódott, pótlásukat, felújításukat anyagi
lehetőségeink függvényében tervezzük. A hatékony munkavégzést és az otthonosságot elősegíti a
kisebb létszámú hálók kialakítása.
3.5. A nevelőmunka célja
Szociális hátrányok kompenzálása
Ezen belül:
 higiénés szokások kialakítása
 társas kapcsolatok fejlesztése (a közösségben a közösség által) – közösségek kialakítása,
 szabadidő kultúrált eltöltése (sport, játék, olvasás, TV-nézés)
 önismeret fejlesztés
 önképzésre szoktatás (pl. könyvtárhasználat)
 önkiszolgáló tevékenység fejlesztése.

4. KÖRNYEZETI JELLEMZŐK
Szülők viszonya az intézményhez:
 kevés az a szülő, aki meglátogatja gyermekét a diákotthonban és az iskolai szülő
értekezletekre, fogadóórákra, anyák napjára csak kevesen jönnek el
 a térítési díjakat sokszor késve fizetik, van elmaradásuk,
 igényük az intézménnyel szemben többüknél kimerül az alapellátás és őrzés biztosításában.
A kollégium az anyaiskolával, a tagiskolával (speciális tagozat) szerves egységet alkot.
A diákotthon pedagógiai programjának céljai, alapelvei megegyeznek az iskola által meghatározott
célokkal, alapelvekkel.
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5. CÉLOK, ALAPELVEK
5.1. Diákotthonunk alapfunkciói
Társadalmi szinten:
 hozzásegíteni a gyermekeket a tankötelezettség teljesítéséhez,
 reális pályaorientáció lehetőségének biztosítása társadalmi hovatartozástól, szociális
helyzettől, világnézettől függetlenül.
Intézményi szinten:
 a gyermekek életkorának megfelelő lakhatási feltételek biztosítása,
 megfelelő biológiai és egészségügyi feltételrendszer megteremtése – tehát ellátási funkció.
 szociális védőháló egyén és közösség számára „második otthon” kialakítása, tehát
családhelyettesítő funkció.
Pedagógiai funkció
 iskola-előkészítés, fejlesztés,
pályaorientáció segítése

felzárkóztatás,

személyiség

formálás,

szocializáció,

 demokratikus viszonyrendszer és ehhez kapcsolódó szerepek elsajátítása.
5.2. Nevelési céljaink
Az anyaiskolánkkal közösen képviselt, s annak Pedagógiai Programjában megfogalmazott
alapelvekből következnek
 művészeti és információs kultúra megalapozása, fejlesztése
 a tanulók egyéni különbözőségeihez való alkalmazkodás
 iskola-előkészítősök szocializációs hátrányainak leküzdése
 megakadályozni a hátrányos és veszélyeztetett tanulók lemorzsolódását
 egyéni fejlesztés, ha kell külső szakemberek igénybevételével
 kommunikációs képességek fejlesztése
 együttműködési, önismereti készségek kialakítása
 a másság tolerálása, a másságban rejlő értékek felismerése, elfogadása
 humán értékek, és az endrődi hagyományok átörökítése, nevelő hatásának kiaknázása,
magyarságtudat elmélyítése
 egészséges életmód iránti igény kialakítása
 környezetünk óvása, ökológiai szemlélet formálása
 enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrálódása a normál tagozatos gyermekek közé, önálló
életvitelük megalapozása
 a tanulás módszertana projektmódszerhez igazodva.
5.3. Nevelési-oktatási feladataink, módszerek, tevékenységek
Óvodásoknál
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 értelmi, érzelmi, közösségi, anyanyelvi nevelés terén életkoruknak megfelelő fejlettség
kialakítása, logikus gondolkodás alapjainak lerakása, beszédstílus alakítása, közlési vágy
kielégítése, szép, tiszta érthető beszéd
 gondozás, nevelés, oktatás területén a hátrányok leküzdése a felzárkózás, megszilárdítás,
továbbfejlesztés hármas egységében
 Ennek legfőbb tevékenységi színtere a JÁTÉK.
 szerepjáték (pl. iskolás):
- beleélő-képesség
- szerepvállalás
 konstrukciós játék (építő, lego):
- kézügyesség fejlesztése
 memóriajáték
- emlékezőképesség fejlesztése
 mesedramatizálás
- szókincsbővítés
- párbeszéd kialakítása
 szabályjátékok
- szabályok betartására nevelés
 körjátékok
- együttjátszás öröme, daltanulás.
Tanulásmódszertan
Célok:
 A lemorzsolódás csökkentése
 A tanulmányi munka színvonalának emelése
 Egyénre szabott tanulási módszerek, tanulási technikák kiépítése
 Értő olvasás fejlesztése
 Az élethosszig tartó tanulás gondolatának bevésése a gyermekek gondolatába
Általános iskolás tanulóinknál a tanulmányi munka színvonalának emelése, a hátrányos
helyzetű tanulókkal való fokozott egyéni törődést igényli. Ennek érdekében a nevelési folyamatba be
kell építeni olyan motivációs tényezőket, mely a tanuláshoz kedvet teremt és ösztönöz.
Ilyen pl. a dicséret, simogatás, egy személyre szóló mese, teljesíteni egy kívánságot. A legapróbb
pozitív változásra is reagálni kell, hisz ezeknek a gyermekeknek sok-sok kudarc van a hátuk mögött,
ami szorongást, antiszociális magatartást eredményezhet.
Feladataink:
 Ismeretszerzés pozitív motivációjának megteremtése,
 Pozitív versenyszellem kialakítása,
 Tanulási ambíciók megalapozása, tanulási módszerek, szokások kialakítása
 Lemorzsolódás csökkentése.
Fejlesztési követelmények
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 Tudjon a tanulnivalók között fontossági sorrendet felállítani.
 Tudja – segítséggel – szervezni az idejét, tevékenységét.
 Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, fogadja el a könyvtárban való
viselkedés normáit.
 Tudja igénybe venni az iskolai könyvtár alapvető szolgáltatásait.
 Legyen képes a tanultakról rövid ismeretet is készíteni, erről szóban, vagy írásban is
beszámolni.
 Legyen képes saját és mások munkáját értékelni.
 Tudja alkalmazni a tanulás tanításán alkalmazott módszereket.
Módszerek, tevékenységek
 Tanulószoba elején először tanári időbeosztás követése, majd fokozatosan ellenőrizve saját
időbeosztás készítése és annak megfelelő haladás.
 Értő olvasás gyakorlása – őket érdeklő - színes folyóiratokból, könyvtári könyvekből
gyakorlás.
 Jegyzetelési technikák, lényegkiemelés megmutatása tanári segítséggel, majd egyre inkább
önállóbban, de rendszeresen ellenőrizve.
 Szaktanári minimumszintek beszerzése, gyakoroltatása.
 Rendszeres kapcsolattartás osztályfőnökökkel, szaktanárokkal.
 Önismeret fejlesztése (heti egy csoportos, vagy egyéni beszélgetés a Családsegítő Központ
munkatársának vezetésével.)
 Beszédzavar javítása logopédus segítségével.
 Magatartási zavarok kiküszöbölése pszichológus segítségével.

Speciál tagozatos tanulóinknál nagy hangsúlyt kap a pszichikus funkciók fejlesztése:
 Éneklési – hallási differenciálás (zörejhangokkal).
 Figyelem koncentráció fejlesztése (alak – háttér megkülönböztetés, memóriajáték).
 Emlékezet fejlesztése (telefonos játék, gyűjtő fogalmakkal játék).
 Grafomotoros készségfejlesztés (ujjmozgatás, gyurmázás).
 Téri tájékozódás – jobb – bal irányok gyakoroltatása (tükörképed vagyok játék).
 Sortartás gyakorlása.
Önismeret, személyiségformálás, pályaválasztás
Célok:
 A szocializációt segítő képességek: együttműködés, alkalmazkodás, normakövetés,
önállóság, önellátás, önkifejezés, pozitív önértékelés fejlesztése.
 Fontos, hogy megismerjék képességeiket, korlátaikat, érzelmi és értelmi lehetőségeiket, mely
segíti őket a mindennapi életükben és a számukra megfelelő továbbtanulásban,
szakmaválasztásban.
 A személyiség jellemének, aktuális állapotának megismerése, vállalása és fejlesztése
(önelfogadás, önbizalom, reális énkép).
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 Pozitív viszony a családhoz, gyermektársakhoz, felnőttekhez.
 Érdeklődési kör felmérése.
 Képességeiknek, érdeklődési körüknek megfelelő iskolába irányítani a tanulókat.
 Társadalmi igények közvetítése a gyermekek felé.
 A kollégium írott (házirend) és íratlan szabályainak a betartása.
Fejlesztési követelmények:
 A tanuló ismerje meg a személyiség jellemzőit, az ember tulajdonságait. Tanulja meg, hogy
a családi, az iskolai, a kollégiumi közösség mit vár el tőle.
 Törekedjen önmaga tulajdonságainak, képességeinek megismerésére, fejlesztésére.
 Tudja, mit tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, kollégiumáért.
 Felelősen teljesítse kollégiumi és iskola megbízatásait.
 Értse, miért van szükség az alapvető magatartási szabályok megtartására.
 Törekedjen a konfliktusok feloldására.
 Legyen nyitott az értékek felismerésére és elfogadására.
 Szociális szokások, szabálytudat megalapozása, megszilárdítása.
 Szakmák és továbbtanulási lehetőségek megismertetése a gyermekekkel, szülőkkel.
A diákotthoni foglalkozások szervezésénél a szocializációt segítő képességek: együttműködés,
alkalmazkodás, normakövetés, önállóság, önellátás, önkifejezés, pozitív önértékelés fejlesztése.
Módszerek, tevékenységek
 Házirend, tanév rendjének, csoport munkatervének megismertetése a tanév első hetében.
 Etikai beszélgetések (egyedi, csoportos) – családról, - egymással, - felnőttekkel való
viselkedésről.
 Viselkedési szabályok tanítása – konkrét estek, élethelyzetek alkalmával, szituációs játékok
keretében, önismereti szakkör.
 Viselkedési minták adása.
 Konkrét esetek kapcsán konfliktushelyzetek megoldása közösen.
 Konfliktuskezelő technikák tanítása, gyakorlása.
 Részvétel pályaválasztási bemutatókon.
 Helyi munkahelyek meglátogatása.
 Iskolalátogatás, nyílt nap.
 A kialakított házirend, napirend betartásának ellenőrzése.
 Szociális szokások gyakoroltatása, ellenőrzése.
 Szabálytudat kialakítása.
 Az iskolai diákönkormányzat programjainak aktív résztvevői a gyermekek. Önálló
kollégiumi diákönkormányzat létrehozása a jelenlegi gyermek összetétel mellett nem
szükséges.
 Segítő magatartásra nevelés – nagyobb a kisebbet, egészséges a fogyatékost gondozza. (A
családi és rokoni kötődések is lehetőséget biztosítanak erre.).
Művészet, információs kultúra, szabadidős tevékenység
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Célok:
 Személyes élmények során találkozzanak esztétikai értékekkel, ezek hassanak vissza
környezetkultúrájukra.
 Fejlődjön mozgáskultúrájuk.
 Alkossanak, így ismerjék meg saját képességeiket, fejlődjön ízlésük, ismerjék meg
továbbfejlődésük lehetőségeit.
 Könyvtár és információs forrásközpont céltudatos használatára való felkészítés.
 Váljon a műveltség életvitelüket meghatározó értékké.
Fejlesztési követelmények:
 A tanuló kapcsolódjon be a kollégiumi és iskolai kulturális és művészeti tevékenységekbe.
 Ismerje a művészet fogalmát. Ismerje fel az alapvető (irodalom, képzőművészet, zene, film)
művészeti ágakat. Ismerkedjen a különböző művészeti ágak alkotásaival, ismerje azok
legfontosabb kifejező eszközeit.
 Törekedjék környezetében a tárgyak, terek, színek, formák harmóniájának megteremtésére.
 Tehetségéhez és alkotókészségéhez mérten vegyen részt valamilyen szakkör munkájában,
egyéni vagy közös produkcióban.
 Alakuljon ki igénye az érdeklődésének megfelelő ismeretek önálló bővítésére.
 Tegyen kísérletet a világban történt események megértésére. Ismerje a könyvtár
működésének a céljait. Ismerje a könyvtárban követendő viselkedési normákat. Tudja
kezelni az egyszerű katalógusrendszert, ismerje és használja a könyvtár nyújtotta
lehetőségeket.
 Szerezzen – alkalmazói szinten – informatikai ismereteket.
Módszerek, Tevékenységek:
 Iskolai és kollégiumi kézműves-, képzőművészeti-, tánc- és ének szakkör munkájába történő
bekapcsolódás.
 TV-nézés, mozi látogatása.
 Helyi kiállítások megtekintése, majd beszélgetés a látottakról.
 Könyvtárlátogatás, olvasásra nevelés.
 Számítógép használat.
 Mesehallgatás.
 Zenehallgatás, éneklés, zenélés.
 Társasjáték.
 TÁTIKA az iskolában.
 Vetélkedő szervezése.
 Bekapcsolódás az iskola sportéletébe.
 Gyermekek alkotásainak kiállítása.
Környezeti nevelés
Itt kell szót ejtenünk a tanulók természethez, környezethet fűződő viszonyáról. A tanuló
szociális helyzete miatt a családok egy részénél a fát a tűzrevaló, az erdő-mező vadjait az ennivaló
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kategóriába sorolják. Ez ellen nagyon nehéz küzdeni, hisz az üres gyomor nagyobb úr az ökológiai
egyensúly megtartásánál. Mégis beszélnünk kell róla, tenni kell érte, mert ha sikerül őket felemelnünk,
a gyomor után a szív következik, s ők akkor már másként, más minta szerint közelítenek a
természethez.
Ennek érdekében indul 1998. szeptembertől a környezeti nevelés a „Mentálhigiénés program”
keretében. Tanulóink részt vesznek a hulladékgyűjtési akcióban, szemetet szednek az iskola,
kollégium udvarán és környezetében, bekapcsolódnak a Föld Napja mozgalomba (ligettakarítás).
Célok:
 Törekedjünk a kollégisták pozitív jövőképének kialakítására.
 Tegyük világossá számukra, hogy a környezetünkkel való kapcsolatunk jelentősen
befolyásolja közérzetünket, életünk kilátásait, minőségét.
 Éljék át a szűkebb és tágabb környezetért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel egyéni
lehetőségeiket a természetvédelem területén.
Fejlesztési követelmények:
 A tanuló váljon érzékennyé környezete állapota iránt.
 Legyen képes a környezet sajátosságainak megismerésére, vegye észre a környezetben
lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e változásokat.
 Tekintse értékeinek a természeti, és az ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható,
harmonikus működését.
 Jöjjön létre benne késztetés környezete értékeinek megőrzésére.
 Fejlődjenek ki benne a környezet-harmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges
szokások.
 Legyen mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre.
Módszerek, Tevékenységek:
 A hálószobák rendjének, tisztaságának kialakítása, ellenőrzése, tisztasági verseny
meghirdetése, értékelés: kéthavonta, év végén jutalmazás.
 Szemét begyűjtése a kollégium környezetében és az utcán.
 Figyelemfelhívás az energiatakarékosságra, helyes vásárlási és fogyasztási szokások
megismertetése (válasszák a környezetbarát termékeket) közös bevásárlások során.
Életmód, életvitel, háztartási ismeretek
Célok:
 Fontos az egészséges életmódra, önellátásra, megfelelő életritmusra (napirend betartásra)
nevelés.
 Alapvető közösségi együttélési normák megismerése, elsajátítása, betartása.
 A kollégiumi életvitel, háztartási ismeretek, csoportfoglalkozások célja, hogy felkészítse a
kollégistákat az egészséges életmód, életviteli szokások tudatos felépítésére, gyakorlására, az
ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére.
 Segítsük a kollégistákat problémáik megoldásában, konfliktusaik kezelésében.
 Legyenek megfelelő ismereteik ahhoz, hogy elutasíthassa a káros függőséghez vezető
szokásokat.
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Fejlesztési követelmények:
 Ismerje és sajátítsa el az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, a
kollégiumban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismerje és tartsa be az illemszabályokat.
 Ismerje fel és legyen képes csökkenteni, elkerülni a környezetében a veszélyeztető
tényezőket.
 Rendelkezzen megfelelő empátiával embertársai iránt. Ismerje a döntés és felelősség
fogalmát, ezek jelentőségét, és ennek tükrében alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus
technikáit.
 Tartsa tiszteletben és fogadja el a másságot.
 Életkorának megfelelő szinten ismerje a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját.
 Rendelkezzen az életkorának megfelelő kooperatív készséggel..
 Találja meg az egyéniségének megfelelő helyét a csoportban.
 Ismerje a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítsa
tevékenységét.
 Ismerkedjék meg az alapvető emberi és szabadságjogokkal, kötelezettségekkel és az őt
megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel.
 Ismerje fel a súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához tudjon megfelelő segítséget
kérni.
 Ismerje a különböző tisztségek, megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget.
 Legyen tisztában azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak.
 Legyen jártassága az egyszerű háztartási eszközök célszerű használatában .
 Tudjon gazdálkodni élethelyzeteinek megfelelően.
 Aktívan vegyenek részt a tanulók a napirend alakításában.
Módszerek, Tevékenységek:
 Óvodásoknál fontos a helyes tisztálkodási szokások megmutatása, megkövetelése (szappan,
fésű, fogkefe, fogkrém megléte, használata, fürdőszoba, WC rendeltetésszerű használata,
váltócipő, kézmosás gyakorisága, orrfújás, zsebkendő használata.).
 Étkezési szokások megismertetése: terített asztal, önkiszolgálás, evőeszközök használata,
stb.
 Egyszerűbb, nem nagy anyagi vonzattal járó ételek, édességek elkészítésének megtanulása.
 Öltözködés: váltóruha használata, önálló öltözködés évszaknak megfelelően. Cipőfűzés,
jobb- bal cipő, ápoltság iránti igény kialakítása.
 Sportversenyek, házibajnokságok.
 Az időjárástól függően minden nap friss levegőn való szabad játék ill. játékkezdeményezés
(körjáték, fogócska, csúszkálás a jégen, hóban, strandolás, stb.).
 Környezetünk tisztán tartása.
 Szemétszedés udvaron, utcán.
- hálószobák tisztán tartása,
- saját szekrényük, ágyuk rendben tartása,
 Játékos vetélkedők szervezése.
- szellemi,
- mozgásos.
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 Mentálhigiénés program beindítását.
 Iskolai drogprevenciós programban való részvétel (DADA).
 Szituációs játékok.
 Kollégiumi gyűlések.
 Etikai beszélgetések.
 Tudja, hogy mit várnak el tőle.
 Életkorának megfelelő kommunikációs készségfejlesztés.
 A megbízatásokkal együtt járó felelősségek és azokkal szembeni elvárások ismerete.
Egyén és közösség
Célok:
 Annak elősegítése, hogy a gyermek megtalálja helyét, szerepét, feladatát a családi, az iskolai,
a kollégiumi közösségben, beilleszkedjék környezetébe.
 Megismerje és gyakorolja a kollégium és az iskolai közösség nyújtotta jogokat, és
kötelezettségeket, megtapasztalja a felelősség és a döntés súlyát, következményeit.
 Sajátítsa el a társadalmi érintkezés alapvető szabályait.
Fejlesztési követelmények:
 A tanuló ismerje és tartsa be az alapvető illemszabályokat és a kapcsolatteremtés elfogadott
formáit.
 Legyen képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet
különféle színterein.
 Ismerje meg a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítsa
tevékenységét.
 Legyen tisztában a vállalt feladatok felelősségével.
 Törekedjen a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés technikáit.
 Tartsa tiszteletben, hogy környezetében eltérő kisebbségi azonosságtudattal is élhetnek
mások.
 Ismerkedjen az alapvető emberi és szabadságjogokkal, kötelezettségekkel, és az őket
megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel.
 Pozitív szociális szokások kialakítása.
 Szabálytudat fejlesztése.
 Döntés jelentősége, szerepe.
 Demokratikus érdekérvényesítő képesség megalapozása.
 Együttélés, tolerancia, kulturált viselkedés.
 Segítő együttműködés.
Módszerek, Tevékenységek:
 Etikai foglalkozások.
 A gyermekek által átélt élethelyzetek, problémák megbeszélése, megoldási javaslatok
szituációs játékok segítségével, a drámapedagógia eszközeivel.
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 Szerepek és szabályok a családban – ennek megbeszélése, tisztázása etikai beszélgetések
alkalmával.
 Alapvető írott és íratlan illemszabályok betartása.
 Kötelességek és jogok megismerése, betartása napi élethelyzetekben.
 Szociális készségek fejlesztése (empátia, kommunikáció) szituációs játékokkal és napi
élethelyzetek megbeszélésével.
 Alá- és fölérendeltségi viszonyok, kapcsolatok megismertetése,
csoportfoglalkozások, egyéni beszélgetések, napi élethelyzetekben.

elfogadtatása

Magyarságtudat, nemzetiségi lét és európaiság
Célok:
 Nemzetünk, a szülőföld, szülőhely megismertetése, szeretetének kialakítása.
 Az anyanyelv szeretetére, művelésére és igényes használatára nevelés. Nemzeti és helyi
hagyományok kulturális örökségünk ismeretére, tiszteletére, ápolására nevelés.
 Nemzeti szimbólumaink megismertetése és tisztelete.
 Az európai kultúra és hagyományok megismertetése, tiszteletben tartása.
Fejlesztési követelmények:
 A tanuló ismerje lakóhelye és Magyarország népi hagyományait.
 Legyen nyitott más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon milyen
nemzetiségek és kisebbségek is élnek.
 Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság szimbólumát.
 A helyi hagyományok ismerete, ápolása.
 Nemzeti tudat kialakításának segítése, értékeink ismerete, ápolása, önálló államiságunk
jelképeinek ismerete.
 Más népek tisztelete.
 Emberi jogok tisztelete és a béke megbecsülése.
 Iskolai hagyományok őrzése, ápolása, névadónk életének megismerése.
 Kollégiumi hagyományok ápolása.
Módszerek, tevékenységek:
 Séták alkalmával megismerik lakóhelyünk nevezetességeit (Közösségi Ház, Tájház,
Helytörténeti Múzeum, Polgármesteri Hivatal, Kner Nyomda, Kner Múzeum, általános
iskolák, Katona József Művelődési Ház.).
 Ellátogatunk a
- Tájházba,
- Helytörténeti Múzeumba,
- Kner Múzeumba,
 Osztálykereteken belül részt veszünk az iskola hagyományos rendezvényein.
 Etikai beszélgetések témái kapcsolódjanak az osztályfőnöki órák hasonló témáihoz.
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 A kollégium hagyományos rendezvényeinek megtartása. A hagyományőrzésen túl a
családias légkör kialakulását, egymás pozitív elfogadásának, az összetartozás érzésének
berögződését igyekszik erősíteni.
- Fenyőünnep,
- Farsangi bál,
- Tisztasági verseny,
- Körös-parti főzés,
 Kézműves foglalkozások szervezése a diákotthonban a hagyományos rendezvényekhez
kapcsolódva.
 Rózsahegyi Kálmán életének és munkásságának megismerése a róla szóló könyv és kiállítás
segítségével.
 Audiovizuális eszközök segítségével ismeretterjesztő műsorok megtekintése (nemzeti
szimbólumok).
 A szülők anyagi hozzájárulásával és a pályázati lehetőségek kihasználásával lehetőleg
minden gyermek jusson el egyszer Budapestre, ahol megtekintheti az Országházat, a
Nemzeti Múzeumot és egyéb nevezetességeket.
 Előadássorozat Európa történetéről, földrajzáról, kultúrájáról, művészeti értékeiről, népeiről.
 Az Európai Unió jellemzői, szerepe.
5.4. Sajátos nevelési módszerek alkalmazása
A sajátos gyermekösszetétel sajátos nevelési módszereket követel meg. Előtérbe kerül az
egyéni bánásmód, a helyzetfelismerésen alapuló eseti megítélés. Tudomásul kell vennünk, hogy a
fogyatékosság velejárója a személyiségzavar, melyet a pedagógus tudatos önkontroll fejlesztő játékkal
befolyásolhat. A magatartászavaros tanulókkal egy-egy nem szokványos eset után néha órákig
elhúzódó nyugtatás, elemző beszélgetés, belső feszültség oldása szükséges, mely bizony néha túlmutat
egy szakos nevelő vagy gyermekfelügyelő kompetenciáján.
Fontos a nevelő személyisége. Mindenekelőtt altruista, segítő magatartása. Az empátia, a
tolerancia, a lelki kiegyensúlyozottság, kiszámíthatóság elengedhetetlen tulajdonságok az itt dolgozók
számára.
A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekeknél fontos a személyes kötődések
kialakítása, hogy valamelyik nevelővel, vagy felnőttel bizalommal kibeszélhesse magát, választ kapjon
kérdéseire, kételyeire, hogy bizalmával ne éljenek vissza.
Kommunikációs gátjaik leküzdését is segítenünk kell. Erre kiváló alkalmat biztosítanak a
tervezett és a spontán kialakult beszélgetések.
Nagy szerepe lehet a nevelő példamutatásának (mintakövetés, eszményképállítás, hitelesség.)
Fokozott szerepe van és kell, hogy legyen a gyermek- és ifjúságvédelemnek a veszélyeztetett
gyermekek felkutatásában, diákotthoni elhelyezésében, lelki segélynyújtásban, preventív intézkedések
megtételében, kapcsolattartás a szülői házzal, Térségi Humánsegítő Szolgálattal, iskolával, Gyámügyi
Hivatallal.
Minden évben, minden családot meglátogatunk, tájékozódunk, elbeszélgetünk, hogy a
bekerülő gyermekek helyzetét minél jobban megismerjük, minél eredményesebb legyen a
nevelőmunkánk.

6. A PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE
Primer színtere a tanulócsoport
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Napi megbeszélés: előző nap eseményeinek értékelése, osztályzatok alakulása.



Heti kollégiumi gyűlés: tanár-diák nyilatkozik, értékeljük az előző hetet, következő hét
programjának megbeszélése.



Sajátos helyzetünkre tekintettel nagy súlyt kap a gyakori egyéni, szóbeli értékelés, de nem
minősítés.



A tanulószobai foglalkozások alatt minden tanulóval egyénileg foglalkozik a nevelő.

Másik fontos színtere a kollégiumi életnek a hálóközösség, melyek kialakításánál a kor és nemek
szerinti elosztás mellett a rokoni, baráti kötődések is szerepet kapnak.


Tanév elején családlátogatáson veszünk részt, év közben pedig szükség szerint.
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KÖNYVTÁR PROGRAMJA
1. ISKOLAI ÉS KÖZKÖNYVTÁR
Célok:


Kultúra közvetítő tevékenység.



A település környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak megismertetése, ápolása.



Iskolarendszeren kívüli önképző, tanulási lehetőségek megteremtése és működtetése.



Felkelteni és ébren tartani az írott betű, a szellemi munka iránti tiszteletet, az elmúlt korok
kulturális értékeinek megbecsülését, az önművelés iránti igényt,



A helyi nevelés- és oktatási feladatok segítése.

Feladatok:


Kulturális értékek, hagyományok egyéni és közösségi megismertetésének elsajátításának
segítése.



Az olvasói és könyvtárhasználói kultúra terjesztése és fejlesztése a könyvtárhasználók
körében. A taglétszám növelése. Kiscsoportos foglalkozások, könyvtári órák szervezése.



Az állomány folyamatos, olvasási igényeknek megfelelő bővítése.



Óvodások, kisiskolások számára szakkör szervezése, hétvégi programok szervezése, könyvtári
szolgáltatás biztosítása.



A helyi tanterv honismereti anyagának elsajátításában való közreműködés, helyi hagyományos
programok segítése, kiadványok gondozása.

Tartalom, tevékenység


Helytörténeti, településismertető kiállítások szervezése.



A könyvtárhasználat, tantervben megfogalmazottak szerinti témakörök színvonalas oktatása.
Az állomány NAT szerinti átrendezése, a katalógusrendszer pontosítása (kézi és számítógépes
nyilvántartás).



A könyvtár tevékenysége, kapcsolatrendszere révén járuljon hozzá a NAT követelményeinek,
a helyi tanterv környezetfüggő elemeinek elsajátításához, a „helyiség”, a személyesség” és a
„megrendelhetőség” ismérveinek érvényesítésével.

2. TANULÓINK SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEI A KÖNYVTÁRBAN:
NAT műveltségterületei szerint


Anyanyelv és irodalom
- Rendhagyó könyvtári órák,
- A magyar nyelv hete,
- Mesemondó, versmondó, prózamondó versenyek.



Művészetek, vizuális kultúra:
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- zenehallgatás,
- videótár,


Élő idegen nyelv
- levelezések



Ember és természet
- háziverseny.



Földünk és környezetünk
- kirándulások előkészítése, gyűjtőmunka, helyismeret.



Ember és társadalom
- honismereti kör



Matematika



Testnevelés, sport
- sakk



Informatika
- könyvtári programok megismerése



Életvitel, technika
- gasztronómiai ismeretek.
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A PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
1. AZ ELFOGADÁS RENDJE
Az iskola pedagógiai programját a tantestület hagyja jóvá és fogadja el.
Felelős:

igazgató

2. A PROGRAM HOZZÁFÉRHETŐSÉGE
Elhelyezés:
- könyvtárban
- az iskola székhelyén és a telephelyeken a tanári szobában
- számítógépen: iskolatitkárnál

3. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS ÉS A TÁJÉKOZTATÁS RENDJE
Iskolahasználók részéről: fogadóórákon, munkaidőben a tanítási órák közötti szünetekben
bármely pedagógustól.
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ZÁRADÉK
A program hatálya
2010. szeptember 1 – től.
Felülvizsgálat rendje
Az önkormányzati minőségirányítási program előírása szerint, illetve igazgatói kinevezéshez
igazodva.
A programot és módosítását véleményezik
-

Tantestület
SZMK
Iskolaszék
Diákönkormányzat
Kisebbségi Önkormányzat
Egészségügyi Szakszolgálat
Fenntartó

A Szülői Munkaközösség
A Pedagógiai Programmal a 2010. június 16-i értekezleten egyhangúan egyetértett.
Az iskolaszék
A Pedagógiai Programot a 2010. június 17-i értekezleten egyhangúan elfogadta.
A diákönkormányzat
A Pedagógiai program tartalmával a 2010. június 15-i diákönkormányzati ülésen egyetértett.
A tantestület határozata:
A tantestület a Pedagógiai programot a 2010. június 30-án megtartott nevelőtestületi értekezleten
ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.
A Kisebbségi Önkormányzat:
A Pedagógiai Programmal Dógi János kisebbségi önkormányzati vezető 2010. június 17-én
egyetértett.
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Az Iskola Egészségügyi Szakszolgálat:
A Pedagógiai Program egészségnevelésre vonatkozó tartalmával Dr. Varga Géza iskolaorvos 2010.
június 29-én kelt nyilatkozatában egyetértett.

Gyomaendrőd, 2010. június 30.

P.H.
Farkas Zoltánné
igazgató
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Melléklet

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ
MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE
Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetését az
osztálytermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják (tantermeként egy-egy):
írásvetítő, fali vetítővászon, televízió, DVD lejátszó, CD lejátszó.

Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő
felszerelések és taneszközök:
- Képek, betűkártyák, szótagkártyák (3 db)
- Hívóképek (3 db)
- Írott és nyomtatott ABC (falikép) (3 db)
- Kis és nagybetűs nyomtatott ABC (falikép)
(3 db)
- Betűsín (3 db)
- Írott kis és nagy ABC (3 db)
- Bábok (30 db)

- Fali tablók: (12 db)
o Hangtani ismeretek
o Szavak alakja, jelentése.
o A szó.
o A mondat.
- Fali táblák
o Igék
o Az igenév
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o A teljes hasonulás
o Mondat
o Az állítmány fajtái
o A jelzők rendszere
o Ok és célhatározó
- Írók, költők arcképsorozat (6 db)
- Helyesírási szabályzat és szótár (12 db)
- Hangkazetta (versek, megzenésített változata)
(4 db)
- Értelmező szótár (6 db)
- Szinonima szótár (6 db)
- Időszalag (12 db)
- Szólások, közmondások könyve (4 db)
- Kalóz ABC mágneses betűbox + munkalapok
(30 db)

- Vésike betűépítő (16 db)
- Vésike Fülelő (1 db)
- Logico PICCOLO: Megfigyelés-FelfedezésMesélés (1 db)
- Mondatalkotás 6 részes - Társasjáték
dobozban (1 db)
- Mese-beszélő történetek 6 mese (1 db)
-Kompetencia oktatás bevezetését szolgáló
programcsomag (52db)
- Mano ABC otató program
- Mano olvasás 1-2 otató program
- Mano nyelvtan otató program
- Mozgáskotta (1db)
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Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és
taneszközök (tantermenként)
- Űrmértékek (cl, dl, l).
- Demonstrációs óra (6 db)
- Számkártyák (1-1000-ig) (3 db)
- Helyi értéktáblázat. (12 db)
- Kéttányéros mérleg és súlysorozat (2 db)
- Hőmérő (12 db)
o kinti
o benti
- Méterrúd (3 db)
- Logikai készlet (225 db)
- Téglatest (12 db)
- Kocka (12 db)
- Diasorozat (6 db)

- Kéz nagyságú kockák műanyagból 3 db
kockával (1 db )
- Számoló lépcső 20-ig (1 db)
- Számoló kocka zacskóban 100 db 1x1 cm
(2 db)
- Abakusz számoló (1db)
- Cubi Cup - natur logikai, térbeli játék
(1x1 cm) (1db)
-. Mano matek oktató program

- Mozaik kreatív játék (1 db)

- Lőrinc féle fajáték

- Mozgáskotta (1db)
-Kompetencia oktatás bevezetését szolgáló
programcsomag (39 db)
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Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és
taneszközök:
-

ablakhőmérő
Vízhőmérő (4 db)
Rúdmágnes (10 db)
Video és DVD kazetták:
o Életközösségek I.
o Életközösségek II.
o Életközösségek III.
o Életközösségek IV.
o Vadon nőtt gyógynövényeink
o Dunántúli középhegység
o Dunántúli dombvidék
o Alpokalján
o Ismeretterjesztő filmek
(Reflektor Video, 9495
Kópháza)
1. Kis növényismeret
2. Erdő mélyén
3. Vadvirágos réten
4. Vizek mentén
5. Hazánk nagy tájai

-

Élő természet (dia pozitívok)
Testünk (videofilm)
Közlekedés szabályai (videofilm)
Nagyító
Szűrőpapír
Személymérleg
Állathangok – kazetta
Képek érzékszervekről
Lázmérő
Elsősegélydoboz
Térkép
o Magyarország domborzata
o Magyarország közigazgatási
térkép

-

Barangolás Magyarországon
társasjáték (3db)

- Szociális életvitel és környezeti kompetencia
oktatás bevezetését szolgáló programcsomag
(52db)
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Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és
taneszközök:
- Ritmus eszközök: triangulum, xilofon,
kisdob
- Magnó
- dallamkirakó
- hangvilla

- ritmuskirakó
- Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy
CD-n: (Az énekkönyvek dalanyagát
tartalmazó kiadvány)

Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Olló, kés, vonalzó (40 db)
Mintázó eszközök (20 db)
Szerelőkészlet
Építőkészlet
Építőkocka (fa)

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
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A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő
felszerelések és taneszközök:
Térkép (irodalomtörténeti (2 db)
Írói arcképsorozat (1 db)
Magyar értelmező szótár (5 db)
Szinonima szótár (5 db)
Helyesírási tanácsadó szótár (10 db)
Életrajzi lexikon (5 db)
Helyesírási szabályzat és szótár (25 db)
Hanganyag (hangkazetta, CD): (1-1 db)
o Népdalok, népmesék
o János vitéz
o Mitológiai és bibliai történetek
o Versek (Petőfi, Arany)
o A kis herceg
o Görög regék és mondák
o Rege a csodaszarvasról
o Népballadák
o Arany János: A walesi bárdok
o Toldi
o Egri csillagok (részletek)
o Janus Pannonius, Balassi
Bálint, Zrínyi Miklós,
Csokonai Vitéz Mihály versei
o Kölcsey Ferenc, Vörösmarty
Mihály, Petőfi Sándor, Arany
János, Jókai Mór művei
o Halotti beszéd és könyörgés
o Ómagyar Mária – Siralom
o Móricz Zsigmond: Hét krajcár,
Légy jó mindhalálig
(rádiójáték)
o Ady Endre, Babits Mihály,
Kosztolányi Dezső, József
Attila, Radnóti Miklós versek
o Megzenésített versek
- Videofilmek, DVD anyagok:
o Magyar népmesék
o János vitéz (rajzfilm)
o A Pál utcai fiúk (film)
o Rab ember fiai (film)
o Magyar mondák:
 Álmos vezér
 A fehér ló mondája
 A szentgallani kaland
 Botond
 Lehel kürtje
 István megkoronázása
o Arany: A walesi bárdok
-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ludas Matyi (rajzfilm)
Egri csillagok (film)
Janus Pannonius emlékére
Mátyás könyvtára
A Corvinák
Balassi, Csokonai: A
felvilágosodás
Mikszáth: Szent Péter
esernyője (film)
Mikszáth prózája
Liliomfi (film)
A reformkor I-II.
Petőfi
Egy magyar nábob (film)
Kárpáti Zoltán (film)
A kőszívű ember fiai (film)
Halotti beszéd
Légy jó mindhalálig (film)
Móricz és a Légy jó
mindhalálig
Móricz élete
Nyugat
A fiatal József Attila
Erőltetett menet (film)

- Könyv:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
- Fali tablók:

Népmesegyűjtemények (10
db)
O. Nagy Gábor: Magyar
szólások és közmondások (10
db)
Gabnai Katalin: Drámajátékok
(5 db)
Kaposi László:
Drámafoglalkozások (5 db)
Montágh Imre: Mondja vagy
mutassam (5 db)
Molnár Ferenc: A Pál utcai
fiúk (30 db)
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
(30 db)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter
esernyője (30 db)
Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig (30 db)
Szigligeti Ede: Liliomfi (30
db)
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o
o
o
o
o

Hangtan
A teljes hasonulás
Jelentéstan
Szótan
A szófajok

o
o
o
o
o

Jelentés
Szerkezet
Mondattan
Magyar nyelvemlékek
Nyelvcsaládok

A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
- Falitérkép és interaktív térképek
o Az ókori Kelet
o Az ókori Görögország
o A Római Birodalom
o Bibliai országok – Pál apostol
utazásai
o Magyarország X-XI. sz.
o A magyar népvándorlás és a
honfoglalás
o Európa Nagy Károly korában
o Magyarország a korai
feudalizmus idején
o A feudális Magyarország a
XIII. sz. közepétől a XV. sz.
elejéig
o A tatárjárás Magyarországon
1241-42
o A Föld népei a XIV-XV.
században
o Magyarország 1526-1606
o Európa a XIV-XV. században
o A feudális Magyarország a
XV. században
o Magyarország a XVII.
században
o Európa a XVII. század
közepén
o Az európaiak felfedezései és a
gyarmatosítás XV-XVII.
század
o Magyarország Bethlen Gábor
korában (1629)
o Magyarország népei a XVIII.
század végén
o Európa a XVIII. század végén
o A Föld népei a XVI-XVIII.
században
o Az 1848/49-es szabadságharc
o Európa a XIX. század második
felében
o Európa a XIX. században
o Európa 1815-1849

Európa az I. világháború
idején
o A gyarmati rendszer 18301914
o Az Osztrák – Magyar
Monarchia 1914-ben
o A gyarmati rendszer
felbomlása (1917-1975)
o A Tanácsköztársaság honvédő
harcai
o Európa a II. világháború
idején
o Hazánk felszabadulása
- Videokazetták és CD lemezek (1-1 db)
o Az ókori Egyiptom
o Egyiptomi hétköznapok
o Egyiptom, a Nílus ajándéka
o Széthi, a fáraó
o A piramisok
o A kínai Nagy Fal
o Az ókori Hellász
o Görögország
o Az ókori Róma
o Róma és Pompei
o Róma építészete
o A Colosseum, Róma
o Álmos vezér
o Honfoglalás, államalapítás
o Aquincum
o Élet a középkori Európában
o Céh, inas – legény – mester
o A románkori művészet
o A román stílus
o Mátyás király
o Hunyadi János
o Mátyás országa
o Mátyás király könyvtára
o A lovagok, a Hunyadiak
o Mohács
o Magyar ereklyék
o Nagy Szulejmán kora
o Rákóczi szabadságharca
o
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o
o
o
o
o
o
o
o

A francia forradalom
Reformkor I-II. rész
Kossuth élete
A kiegyezés
Oroszország a cártól Sztálinig
Versailles
A II. világháború
1956. október 23.

o

o
o

Írásvetítő transzparens
Transzparens sorozat az
általános iskolai történelem
tanításához (5-8. évfolyam)

o

o
o
o

- Egyéb:

A magyar államcímer
története (falikép)
Magyar történeti áttekintés a
honfoglalás idejétől (falikép)
A középkori társadalom
(falikép)
Tanulói egységcsomag az 5. és
a 6. osztályos történelem
tanításához.
Forráscsomag a 7. osztályos
történelem tanításához

Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
- Videokazetták, DVD lemezek:
o Methodology Mix (videó)
o Muzzy in Godoland
o Window on Britain
o Project I-II.
o Top Songs
o Szóképek 1-3. oszt.
- Nyelvi táblázatok:
- The Tenses British Isles
- Sentense – Building
- English for Beginners
- Irregular Verbs
- Time and Seasons

-

Angol ABC
Angol nyelv garnitúra (10 db 50 x 70 cm)
Shine hangkazetták (I-III.) (24 db)
Shine tankönyv (I-III.) (12 db)
Shine munkafüzet (I-III.) (12 db)
Shine tesztkönyv (I-III.) (3 db)
Angol-Magyar szótár (15 db)
Magyar-Angol szótár (15 db)
Angol Tanári Kincsestár /Raabe/
Mano angol 1-2 oktató program
Képek társalgási témákhoz (42 db)
Interaktív oktatóprogramok és eszközök

A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és
taneszközök:
-

Táblai körző fa (6 db)
Táblai vonalzó 45o-os fából (6 db)
Táblai vonalzó 60o-os fából (6 db)
Táblai szögmérő fából (6 db)
Méterrúd fából (5 db)
Összerakható m3 (5 db)
Alaphálók, alapábrák (2 db)
Nagy matematikusok arcképei (5 db)
Sík és térmértani modellezőkészlet (6 db)
Kocka, téglatest (testek) (10 db)
Űrmérték sorozat (10 db)
Szétszedhető dm3 (3 db)
Műanyag henger (5 db)
Műanyag kúp (5 db)

Műanyag gúla (5 db)
Műanyag hatszög alapú hasáb (5 db)
Két karos mérleg és súlysorozat (5 db)
Matematika Tanári Kincsestár (RAABE) 1
db
- Műanyag ötszög alapú hasáb (5 db)
- Testek felszíne, térfogata (falikép) (2 db)
- Algoritmus folyamatábra (falikép) 2 db
- Zsebszámológépek (15 db)
- Kompetencia oktatás bevezetését szolgáló
programcsomag (32db)
-. Matematika kompetencia fejlesztését
szolgáló interaktív oktató program (9db)
-
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A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és
taneszközök:
- Terepasztal
- 5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz
tanításához (2 db)
- 5-8. osztályos írásvetítő fólia-sorozat a
környezetismeret és a földrajz tanításához
(2 db)
- Kőzetgyűjtemény
- 5-8. osztályos táblai vaktérképsorozat (2
db)
- Hőmérő (15 db)
- Iránytű (15 db)
- Térképjelek, alapkészlet (2 db)
- Magyarország térképe (falitérkép)
- A Föld éghajlata (falikép)
- A Föld természetes növényzete (falikép)
- A Föld domborzata (falitérkép)
- Földgömb (15 db)
- Tellurium
- A Föld felszíne (dombortérkép)
- A Föld morfológiai térképe a tengerfenék
domborzatával (falitérkép)
- A Föld forgása és keringése (falikép)
- Ausztrália és Új-Zéland domborzata
(falitérkép)

- Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata
és vizei (falitérkép)
- Ázsia domborzata és vizei (falitérkép)
- Hegyképződés oktatótábla
- Naprendszerünk falikép
- Budapest térkép
- Magyarország természetvédelmi térkép
- Európa Domborzata és vizei (falitérkép)
- Európa országai (falitérkép)
- Észak-Európa (falitérkép)
- Kelet-Európa (falitérkép)
- Közép Európa (falitérkép)
- A Kárpát-medence domborzata és vizei
(falitérkép)
- Ásványgyűjtemény
- Tároló (20 db)
- Domborzati modellek (20 db)
- Az idő falitábla
- Észak-Amerika
- Dél-Amerika
- Az USA gazdasága
- Közép és Dél-Amerika gazdasága
- Hellman féle csapadékmérő henger
- Természettudományok
- Tanári Kincsestár RAABE Kiadó

A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Írásvetítő fólia-sorozat (fizika 6-8. osztály)
Fényből áram (videokazetta)
Részecskemodell (videokazetta
Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat)
Mágneses készlet (komplett)
Rugós erőmérő (30 db)
Kétkarú emelő (5 db)
Karos mérleg, súlysorozattal (5 db)
Hőtani készlet (1db)
Generátor minta (1 db)
Elektromotor és generátor (4 db)
Elektrovaria (tanári bemutató
eszközkészlet) (1 db)
- Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök
létrehozására (30 db)
- Sztatikus elektromosságot létrehozó
eszközkészlet (30 db)
- Prizmatartó (1 db)
-

-

Demonstrációs alapkészlet 6-8. (1 db)
Tanulói Karosmérleg emelőtartozék (6 db)
Fizikai mértékegység-táblázat (4 db)
Fénytani tanulókísérleti eszköz (1 db)
Metronóm
Levélmérleg (2 db)
Erőmérő (12 db)
Hőmérő (-40oC - +50oC) raktárban (2 db)
Bimetál szalagminta
Ebonitrúd (2 db)
Gravesande készülék
Tanulókísérleti hőmérő 100 oC-ig (10 db)
Hőtani tanulókísérleti készélet (10 db)
Mechanikai tan. kis. eszköz (10 db)
Voltax 2. (25 db)
Elektromos generátorminta (10 db)
Elektromos csengő (10 db)
Csengőreduktor (8 db)
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-

Optikai pad (készlet) (1 db)
Mikolacső (10 db-os)
Lejtő
Közlekedő edény
Kétütemű robbanómotor
Négyütemű robbanómotor
Írószerkezetű kiskocsi
Fajsúlytest sorozat
Barométer

-

Ferdeköpüs légszivattyú + búra
Elektroszkóp
Pirométer
Súlysorozat
Demonstrációs erőmérő (2 db)
Indukciós tekercspár
Fizikusok arcképcsarnoka (2 db)
Mágnespatka
Asztalra szerelhető csiga

Biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Biológiai egységcsomag (6 db)
Bonctű (15 db)
Csíráztató (15 db)
Diapozitívek az 5-8. osztályos biológia
tanításához
Kézi nagyító (15 db)
Metszettároló
Mikroszkópizáló
Mikroszkóp (15 db)
Szilvafa virága (modell)
Burgonya virága (modell)
Rovarok (oktatótábla)
Lepkék (oktatótábla)
Sertés koponya
Juh koponya
Madár csontváz
Emlős csontváz
Fogtípusok
Lábtípusok
Szarvasmarha (oktatótábla)
Házityúk (oktatótábla)
Erdők legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla)
Fenyő (oktatótábla)
Erdei pajzsika (oktatótábla)
Kocsányos tölgy virága (oktatótábla)
Ehető és mérgező gombák (oktatótábla)
Keresztes pók (oktatótábla)
Mókus (oktatótábla)
Sün (oktatótábla)
Szarka (oktatótábla)
Róka (oktatótábla)
Szarvas vagy őzagancs
Hazai füves területek legjellemzőbb
élőlényei (oktatótábla)
Görény (oktatótábla)
Sáska (oktatótábla)
Ürge (oktatótábla)
Varjú (oktatótábla)
Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei
(oktatótábla)

-

-

Hal (csontváz)
Béka (csontváz)
Rák testfelépítése (oktatótábla)
Fürge gyík (csontváz)
Nemzeti parkjaink (falitérkép)
Fali tablók:
o A sejtmagnélküli egysejtűek
o Szivacsok
o Gyűrűsférgek
o Puhatestűek
o Ízeltlábúak
o Gerincesek
o Moszatok, zuzmók, mohák,
harasztok
o Nyitvatermők
o Zárvatermők
o A lomblevél működése
o A virág és a virágzat
o Termések, terméstípusok
o Fásszár keresztmetszete
o Egyszikű szár keresztmetszete
Az emberi bőr (bőrmetszet)
Emberi csontváz
Csípőcsont
Csövescsont
Koponya
Emberi torzó
Lapos és csöves csont metszete
Emberi nyelv fogakkal (modell)
Légzés (oktatótábla)
Szív-modell
Vese (metszet)
Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla)
Szem (modell (2 db)
Hallás és egyensúly szerv (modell)
Emberi fejmetszet
Fül (modell)
Emberi agy
Védett madaraink (tabló)
Emberi fog
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-

Rák tagolt váza
Madár szárnya és tolla
Macska csontváz
Macska koponya
Házinyúl belső szervei (tabló)

-

Házigalamb belső szervei (tabló)
Pete Barázdálódása
Háziállatok hangja (hangkazetta)
Almafa virág
Növényprés

Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök
- Videofilmek, CD lemezek:
o Az élelem
o Alapvető élelmiszerek
o Az izmok és a mozgás
o A dohányzás és az egészség
o Vigyázz a gyógyszerekkel

o
o
o

Járvány, avagy a gyermek
kábítószer, alkohol
Ép testben ép lélek
Az emberi szervezet
reprodukciós rendszere

A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Kémcső (50 db)
Főzőpohár (25 db)
Óraüveg (10 db)
Borszeszégő (10 db)
Kémcsőfogó (10 db)
Vasháromláb (10 db)
Azbesztháló (10 db)
Vízbontó készülék (1 db)
Hajlított üvegcső (15 db)
U alakú üvegcső
Mérőhenger (20 db)
Küvetta (15 db)
Bunsenégő (10 db)
Kémcsőtartó állvány
Bunsenállvány
Erlenmayer lombik (10 db)
Oldalágas gömblombik (5 db)
Oldalágas kémcső (10 db)
Üveglap (20 db)
Szűrőkarika (10 db)
Lombikállvány (2 db)
Porcelán tégely (5 db)
1 literes mérőedény
Konyhasókristály modell (1 db)
Cukorgyártás doboz
Vas- és acélgyártás doboz (1 db)
Gömblombik (5 db)
Precíziós mérleg + súlysorozat (1 db)
Fémminták
Vegyszerszekrény (1 db)
üvegkád (5 db)
vegyszeres kanál (10 db)
Égetőkanál (10 db)

-

-

-

-

Liebig hűtő (1 db)
Méregszekrény (1 db)
Kalotta molekulamodell (1 garnitúra)
Pálcika modell (1 garnitúra)
Mágneses atommodell (1 garnitúra)
Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (1-1
db)
Fali tablók:
o Atomok elektronvonzó
képessége
o Fémek jellemerősségi sora
o Periódusos rendszer
o Elektronhéjak kiépülése
Oktatótáblák:
o Fémek reakciói vízzel
o Fémek reakciói savval
o Sav-bázis reakció
o Közömbösítés
o Redukció a redukáló sorban
o Peptidkötés
Videokazetták
o A fémek általános jellemzése
o Az élet elemei
o Levegő, tenger, kőzet
o Atom és molekula
o Tűzijátéktól a házépítésig
o A magyar ezüst, az alumínium
o Lidércfény és nitrátos vizek
o Kénsava a felhőből és a
gyárból
o Szabadon kötve
Írásvetítő transzparens sorozat a 7. 8.
osztályos kémia tanításához (1-1 db)
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-

Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
- Pianínó
- A kerettantervben szereplő zenehallgatási
anyag hangkazettán vagy CD lemezen
- Videofilmek:
o Tánctípusok
o Jeles napok népszokásai
- Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek,
eszközök
o Ritmusbot (10 pár)
o Csörgődob (1 db)
o Triangulum (2 db)
o Furulya (1 db)
o 333 olvasógyakorlat (27 db)
o Ötfokú zene (30 db)
o 33 könnyű kórus (9 db)
o Hangoszlopkocka (1 db)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cintányér (1 db)
Ritmus és kottás olvasókészlet
(1 db)
Mozgó hangostábla (tanulói)
(5 db)
Mozgó hangostábla (tanári) (1
db)
Hordozható hangjegytábla (3
db)
Metronóm (1 db)
CD tartó 50 CD tárolásához
Kulcsa a muzsikához CD
sorozat
Kulcs a muzsikához fali tablók
sorozat
Zeneszerzői arcképsorozat

A felső tagozat rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák
Képsíkrendszer a vetületi ábrázoláshoz
Táblai körző (fém hegyű)
60o-os táblai vonalzó
45o-os táblai vonalzó
100 cm-es táblai vonalzó
Táblai szögmérő
Műanyag, átlátszó kocka, tégla
Demonstrációs testek (fa)
Diapozitívek: a kerettantervben a
megismertetése, elemzésre ajánlott
műalkotásokról (1-1 db)
- Videofilmek:
-

Képzőművészet a honfoglalás
idején
o A román stílus
o A gótika
o Reneszánsz
o XIX. század művészete
o XX. század művészete
o Pásztorkodás a Hortobágyon
o Testbeszéd, gesztus
Falitáblák 1 sorozat
Rajztábla (30 db)
Dia: Magyar Népművészet
Olló (30 db)
Rajzállvány (4 db)
o

-

Az alsó és felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és
taneszközök:
-

Ugródomb (1 db)
Magasugrómérce fém (1 pár)
Magasugróléc (2 db)
Kislabda (60 db)
Súlygolyó 3 kg (3 db)
Súlygolyó 4 kg (6 db)
Tornaszekrény (3 db)

-

Gyűrű (1 db)
Gerenda
Dobbantó (3 db)
Tornazsámoly (15 db)
Medicinlabdák (60 db)
Ugráló kötél (60 db)
Kézi súlyzók (60 db)
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-

Mászókötél (16 db)
Kosárlabda (30 db)
Kézilabda (30 db)
Futball-labda (15 db)
húzókötél (4 db)
rajttámasz (4 db)
tornaszőnyeg 200x100x6 cm (2 db)
tornapad (12 db)
váltóbot (30 db)
gumi kötél (30 db)
tornabot (30 db)
torna karika (30 db)
filcszőnyeg 12m2mx2cm (1 db)
tornaszőnyeg 2mx140x10cm (25 db)
gumilabda (60 db)
gerenda (kicsi) (1 db)
testmagasságmérő (1 db)
sportvédőháló (1 db)
kézilabda kapuháló (2 db)
gördeszka (10 db)
görkorcsolya (20 pár)
sportfúvó kompresszor (1 db)
Súlypontemelkedés mérő (1 db)
kosárháló (4 db)
tollaslabdaháló (2 db)
tollasütő (15 pár)
bója (15 db)
kapa (1 db)

-

gereblye (1 db)
ásó (1 db)
mérőszalag (5 db)
műanyag kosár (2 db)
labdatartó rács (2 db)
gólyaláb kicsi (40 db)
gólyaláb nagy (40 db)
úszódeszka (20 db)
szobamérleg (1 db)
vízilabda (5 db)
terraband gumikötél
röplabda (15 db)
stopperóra (6 db)
mászórúd (10 db)
szerhordókocsi (2 db)
pingpongasztal (5 db)
minifocikapu (4 db)
minifocikapu háló (4 db)
pingpongháló tartóval (5 db)
kengurulabda (30 db)
pingponglabda (1 tanévre) (500 db)
tollaslabda (1 tanévre) (500 db)
jelzőtrikó (30 db)
pulzusszámláló karstopper (2 db)
eredményjelző (1 db)
szeleptű (12 db-os készlet) (1 db)
Floor-ball 12 db-os készlet 3 labdával (2
db)

Médiaismeret eszközigénye:
-

Műsoros videokazetták,
Üres videokazetták kb. 20 db
Videó filmfelvevő (kamera) 3 db
Fényképezőgépek 3 db
Számítógépek, IKT eszközök
Mozgóképkultúra és médiaismeret
oktatócsomag
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, alapító okirat módosításának kérése
Tóthné Rojik Edit
Ágostonné Farkas Mária önkormányzati intézmény vezető
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Ágostonné Farkas Mária intézményvezető, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, alapító okiratának módosítását
kérte az alábbi indoklás szerint:
1. Az intézmény a 2010/2011-es nevelési-oktatási évtől mind az óvodai, és mind az általános iskolai
nevelésben az autista gyermekek különleges gondozását is el kívánja látni. Több gyermek esetében a
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság az intézményt jelölte meg az ilyen
problémával küzdő gyermekek különleges gondozására.
Ezt a tevékenységet alap feladatellátásként végezné az intézmény.
2. A nyári szabadidős foglalkozások, táborok lebonyolításának lehetőségét kívánja bővíteni a sport,
szabadidős képzés, valamint a kulturális képzés kiegészítő tevékenységének megszervezésével.
Az autista gyermekek különleges gondozása az óvodai és általános iskolai nevelés szakfeladat szám
rendszerében szerepel az alábbi szakfeladat számok alatt: 851012 (óvoda), 852012 (1-4. évfolyamon), a 852022 (58. évfolyamon), de a tevékenység konkrét megnevezését „autista gyermekek különleges gondozása” fel kell
tüntetni, a döntési javaslatban olvashatók alapján.
Az alapító okirat 4.2. Kiegészítő tevékenységek pontja alatt jelölhető meg a két kiegészítő tevékenység, külön
szakfeladat szám megjelölésével, az alábbiak szerint:
„4.2.4. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz”.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint, elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy
fogadja el Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosítást.

Döntési javaslat
"A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, alapító okirat módosításának kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 288/1999. (X. 28.)
KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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1. Az alapító okirat 4.1. Alaptevékenység, 4.1.1. Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása- Alapfokú oktatás 8 évfolyammal tagozat nélkül rész,
- 852012 szakfeladat szám alatt szereplő szövegrész kiegészítésre kerül az alábbi szövegrésszel:
„- autista gyermekek különleges gondozása”
- 852022 szakfeladat szám alatt szereplő szövegrész kiegészítésre kerül az alábbi szövegrésszel:
„- autista gyermekek különleges gondozása”.
2. Az alapító okirat 4.1. Alaptevékenység, 4.1.3. Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex
támogatása rész,
- 851012 szakfeladat szám alatt szereplő szövegrész kiegészítésre kerül az alábbi szövegrésszel:
„- autista gyermekek különleges gondozása”.
3. Az alapító okirat 4.2. Kiegészítő tevékenység szövegrész 4.2.3. pontját követően kiegészítésre kerül az alábbi
szövegrésszel:
„4.2.4. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz”.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak
2010. évi érettségi vizsga eredményéről
Tóthné Rojik Edit
Dr. Kovács Béla kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2009/2010-es tanévben a Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium intézményben, az alábbi jelentése
alapján történt a középszintű érettségi vizsga:
12/B osztály 2010. június 15.-16.-17.-én tett érettségi vizsgát
·
Az osztályból 25 fő jelentkezett érettségi vizsgára.
·
Csatlakozott a csoporthoz három fő, aki kiegészítő és két fő, aki ismétlő érettségi vizsgát tett.
·
Előrehozott érettségit és emeltszintű érettségit nem tett egy tanuló sem.
·
A vizsgaeredményekről készült jelentés, a mellékletben olvasható.
12/C osztály 2009. június 23.-24. -25.-én tett érettségi vizsgát
·
Az osztályból 34 fő jelentkezett érettségi vizsgára.
·
Emeltszintű érettségit nem tettek a jelöltek.
·
A vizsgaeredményekről készült jelentés, a mellékletben olvasható.
13/A osztály 2009. június 18.-21.-22.- én tett érettségi vizsgát
·
Az osztályból 31 fő jelentkezett érettségi vizsgára.
·
Előrehozott érettségit tettek földrajzból és idegen nyelvből, emeltszintű érettségit tettek magyar nyelv- és
irodalom, történelem, idegen nyelv, biológia, testnevelés tantárgyakból
·
A vizsgaeredményekről készült jelentés, a mellékletben olvasható.
Az érettségi elnökök megállapításai a jegyzőkönyvek alapján:
12/B osztály
Sándor Zoltánné a vizsgabizottság elnökének rövid értékelése:
A szóbeli érettségi vizsgát a jogszabályoknak megfelelően, rendkívül körültekintően szervezték meg. A tanulók
számára minden előírt segédeszköz a rendelkezésre állt.
„Az elmúlt három nap bebizonyítottátok, hogy képesek vagytok az előtetek álló akadályokat leküzdeni,
bebizonyítottátok, hogy képesek vagytok elérni a célt, amit kitűztetek magatok elé. Ez adjon hitet és és erőt ahhoz,
hogy képesek legyetek ezután is ilyen és ehhez hasonló teljesítményre.Örömmel tudatom veletek, hogy
mindenkinek sikerült az érettségi vizsgája, kinek jobban, kinek kevésbé jól.Voltak szép és kevésbé szép feleltek. A
legkiválóbbakat a vizsgabizottság dicséretben részesíti.”
12/C osztály
Wéber Károlyné a vizsgabizottság elnökének rövid értékelése:
Az iskolavezetés megfelelő körülményeket biztosított a vizsgához. A szóbeli vizsgák ütemesen, a tervnek
megfelelően folytak. Érezhető volt a tanár-diák közötti harmonikus kapocsolat, a feleletek előtti és alatti biztató
szavak erről árulkodtak.
„Az írásbeli dolgozatok megtekitése során körvonalazódott a várható szóbeli teljesítmény. Az érettségire
jelenkezettek jelentős része felkészülten érkezett és hozta is ezt a szintet.”
13/A osztály
Pécsváradi Antal Ernő a vizsgabizottság elnökének rövid értékelése:
A vizsgabeosztás praktikusan alkalmazkodott a követelményrendszerhez. A szóbelivizsgákat több vizsgázó emelt
szinten teljesítette.
„A szóbeli vizsgarészen a jelöltek átlagban megfeleltek a jelzett szaktanári elvárásoknak. Több tanuló szakmai és
nyelvi szempontból kiemelkedően teljesített, kevesen fogallmazták meg gondolataikat nehezen. A három nap alatt
szabálytalanság nem történt, mindenki sikeres érettségi vizsgát tett.”
Az eredmények a tényleges tárgyi tudás felmérése alapján születtek, megfelelve az érettségi és ezzel együtt a
felvételi komolyságának.
Az eredmények hűen tükrözik a tanár-diák együttes munkáját.
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A jelentéseket alátámasztó jegyzőkönyvek az oktatási előadónál a titkárságon megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a tájékoztatót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy fogadja el az érettségiről szóló tájékoztatót.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2010. évi érettségi vizsga
eredményéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiumban 2010. évben érettségi vizsgát tett tanulók eredményeiről készített tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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14. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Könyvtári feladatellátás bővítése
Tóthné Rojik Edit
Dinyáné Bánffi Ibolya önkormányzati intézmény vezető
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Önkormányzat az IBSEN Házhoz kapcsolódóan multikulturális jegyértékesítő rendszert kíván
létrehozni, amellyel az általa fenntartott kulturális intézmények programjainak elérhetőségét kívánja megkönnyíteni.
Kialakításra kerül egy információs és értékesítési hálózat, melynek működésébe a megye 9 könyvtárát, közöttük a
Határ Győző Városi Könyvtárat is be kívánják vonni.
A program megvalósítása arról szól, hogy a megyei fenntartású intézmények kulturális programjain való
részvételhez szükséges jegyek és bérletek megvásárlására lehetőség nyílik ezentúl, a Határ Győző Városi
Könyvtárban és a Tímár Máté fiókkönyvtárban is.
A program működéséhez intézményünk egy Interticket programot fog kapni, illetve bizományosi szerződés
megkötésére van szükség.
A program megvalósításához szükséges tárgyi és humán feltétekkel intézményünk rendelkezik. A jegyeladások után
5 %-nyi juttatásra számíthatunk bevételként.
A jegyárusítás feladatellátása és az ezzel kapcsolatos pénzforgalom az alapító okiratban a kiegészítő
tevékenységnél az alábbiak szerint jelölhető meg:
4.2.3.M.n.s. egyéb szórakoztatási és szabadidős tevékenység
Szakágazat szám: 932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám:932918– M. n. s. szabadidős szolgáltatás
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 50. sz., Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz.
Az egyéves időtartamra szóló szerződés, pozitív tapasztalatai alapján és a felek kölcsönös megállapodása alapján a
fenntartó hozzájárul az esetleges szerződés meghosszabbításához.
A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője, az éves munka beszámolásánál térjen ki a közös munka
tapasztalatira. Az előterjesztés mellékletében olvasható a szerződés tervezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést ismerje meg és a határozati javaslat alapján döntsön.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az A )
alternatíva elfogadását, mely alapján kösse meg az
ALBIZOMÁNYOSI MEGÁLLAPODÁST, és hozza létre a jegyértékesítő rendszert
az A) altrnatíva alapján.

Döntési javaslat
"Könyvtári feladatellátás bővítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A)

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Határ Győző Városi Könyvtár IBSEN
Házhoz kapcsolódó multikulturális jegyértékesítő rendszer létrehozását, 2010. szeptember 1.- től 2011. június 30.-ig.
Az ALBIZOMÁNYOSI MEGÁLLAPODÁS aláírását támogatja.
A tevékenység beindítása alapján az alapító okiratot módosítani szükséges az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár 22/1998. (I. 29.) KT.
számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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A 4.2. Kiegészítő tevékenység szövegrész kiegészül az alábbi ponttal:
„4.2.3.M.n.s. egyéb szórakoztatási és szabadidős tevékenység
Szakágazat szám: 932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám:932918– M. n. s. szabadidős szolgáltatás
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 50. sz., Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
B)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Határ Győző Városi Könyvtár
IBSEN Házhoz kapcsolódó multikulturális jegyértékesítő rendszer létrehozását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Meghívó
Tisztelt Partnerünk!

Személyes, illetve telefonon történt megbeszélésünk alapján, meghívom Önt a Békéscsabai IBSEN Ház
bérlet értékesítési rendszerének ismertető előadására és az értékesítési program kezelésének oktatására.
Az előadás dátuma:
Előadás időtartama:
Helyszíne:

2010.augusztus 03. szerda
10.00 – 14.00 óráig
Békés Megyei Jókai Színház, Vigadó terme.

Napirendi pontok:
09.45 – 10.00: érkezés, regisztráció
10.00 – 12.00: Interticket program használata, oktatás – Aradszki Zoltán
12.00 – 12.15: kávészünet
12.15 – 13.30: IBSEN Bérletek és produkciók - Hegyesi Judit projekt menedzser ismertetője
13.30 – 14.00: kérdések és problémák
Azon Partnereinket is várjuk a délutáni előadásra, akik rendelkeznek már Interticket program
használati ismeretekkel.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Kérem 2010. augusztus 02-ig (hétfő) szíveskedjen jelezni felénk részvételi szándékát, és a résztvevők
számát.

Üdvözlettel:

Hegyesi Judit
Projekt menedzser

Békéscsaba, 2010. július 28.
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ADATLAP
A KULTÚRA GAZDAGÍT PROJEKT CSATLAKOZÓ ÉRTÉKESÍTŐI
Az IBSEN Ház és Bérletrendszer hivatalos honlapjára, illetve a marketing anyagokra
felkerülő adatok
Könyvtár neve:
Könyvtár címe:
Könyvtár e-mail címe:
Könyvtár telefonszáma:
Könyvtár faxszáma:
Könyvtár webcíme:
Nyitva tartás:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Lézer nyomtató van-e?

Szerződéskötéshez, számlázáshoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatok
Cég neve:
Cég címe:
Aláíró/képviselő neve:
* Aláíró/képviselő telefonszáma:
* Aláíró/képviselő e-mail címe:
* Adószám:
* Cégjegyzékszám:
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ALBIZOMÁNYOSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Jókai Színház (székhelye: 5600 Békéscsaba,
Andrássy út 3.,levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., telefon: 66/441-141/256,266,
adószáma: 15342311-2-04, képviseli: Szabóné Csendes Ildikó Programiroda vezető, (a
költségvetési szerv részelőirányzatokkal rendelkező, kötelezettségvállalási joggal felruházott,
nem jogi személyiségű alárendelt egysége) mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos),
másrészről a
(székhelye:
, adószáma:
, cégjegyzék száma:
, képviseli:
, mint albizományos (a továbbiakban: Albizományos) között az alulírott napon és helyen
az alábbiak szerint:
I. Szolgáltatási kör
Felek megállapodnak, hogy együttműködnek a Békés Megyei Jókai Színház által
bizományosként értékesíteni kívánt IBSEN Bérletek és egyéb kulturális programok
belépőjegyeinek értékesítésében. Az értékesítés az Albizományos saját irodájában, kizárólag
azonnali helyszíni értékesítéssel, készpénzfizetés ellenében történik.
II. Rendezvény jegyek, ezzel kapcsolatos feltételek, eszközök
Az értékesítés az

Interticket elnevezésű információs és jegyértékesítési szoftverrel ( a

továbbiakban Rendszer) történik, amely Rendszer egyben lehetőséget nyújt az értékesítések
nyilvántartására, a felek egymás közti elszámolására.
Bizományos Albizományos részére a szoftverhez és és az ahhoz kapcsolódó internetes alapú
terjesztői hálózathoz hozzáférést biztosít. A Rendszerhez való jogosultságok meghatározására
a Bizomyányos jogosult.
A szoftver helyszíni telepítése, a szoftver használatának oktatása Bizományos kötelezettsége.
Bizományos vállalja, hogy a tervezett oktatás időpontja előtt minimum 2 héttel Albizományost
az oktatásról értesíti. Albizományos vállalja, hogy az oktatáson megjelenik.
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Bizományos a szoftver biztosításán kívül a belépőjegyek nyomtatásához szükséges
lézernyomtatót, valamint speciális papírt is biztosít, amennyiben ezekkel Albizományos nem
rendelkezik. A használatra átadott eszközökről az átadáskor külön jegyzőkönyv készül és
azokat Albizományos jó gazda módjára köteles kezelni. Minden, a nem rendeltetés-szerű
használatból eredő fizetési kötelezettség Albizományost terheli. A szerződés megszűnésekor
Albizományos az eszközöket Bizományos részére átvételkori működőképes állapotban
visszaadni köteles.
III. Jegy- és bérletértékesítés, promóció
Bizományos a programok marketing anyagait (szórólap, plakát), térítésmentesen biztosítja
Albizományos részére. Albizományos ezeket köteles az előzetes szóbeli egyeztetésnek
megfelelő hirdetési felületekre elhelyezni. A teljesítés megtörténtét Bizományos ellenőrizni
jogosult.
Albizományos köteles továbbá a vásárlók és az érdeklődők részére a bérletekről, produkciókról
és a kapcsolódó „A kultúra gazdagít” projekt kedvezményeiről a tőle elvárható legnagyobb
alapossággal tájékoztatást adni. Amennyiben Albizományosnak e kötelességével kapcsolatos
kérdése, problémája, javaslata van, köteles azt a szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu email címre
írásban, illetve a Békés Megyei Jókai Színház Jegyiroda munkatársainak a 66/ 519-550
telefonszámon, telefonon jelezni.
Felek megállapodnak, hogy egymással szoros kapcsolatot tartanak. Bizományos részéről a
kapcsolattartással megbízott személyek: Aradszki Magdolna, Bardócz Ágnes.
IV. Díjak, elszámolás
Felek megállapodnak, hogy Albizományost az I. pontban meghatározott feladatok ellátásáért
bizományosi díj illeti meg. A bizományosi díj mértéke az Albizományos által eladott bérletek
esetében
 a teljes bevételre vonatkozóan a bruttó bérlet bevétel 5%-a (ÁFÁ-val értendő)
az eladott belépőjegyek esetén a belépőjegyek bruttó értékének:
 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint bevétel alatt 5 %-a (ÁFÁ-val értendő)
 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint bevétel fölött 6 %-a (ÁFÁ-val értendő)
Albizományos vállalja, hogy heti rendszerességgel, minden hét első munkanapján az általa
értékesített jegyekről, bérletekről a szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu email címre az interticket
rendszerből előállított kasszaraportot küld.
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Felek megállapodnak, hogy a pénzügyi elszámolást havonta végzik, amelyhez az Albizományos
tárgyhót követő 5-ig általa végzett értékesítésről összesített raportot küld. A Bizományos a
jegyek- bérletek ellenértékéről, Albizományos az őt megillető jutalékról az időszaki elszámolás
szabályainak megfelelő átutalásos számlát állít ki. Pénzügyi rendezéskor Albizományos jogosult
az őt megillető jutalék számla szerinti összegével Bizományos számlájának végösszegét
csökkenteni. A különbséget Albizományos átutalással egyenlíti ki a Bizományos OTP Bank Zrtnél vezetett 11733003-15342311 számú bankszámlájára.
A számlaküldés postai úton Bizományos jelen szerződésben megadott levelezési címére
történik. A számlák fizetési határideje a számla kézhezvételét követő 15 naptári nap.
V. Egyéb kötelezettségek
Értékesítő minden jegy és bérlet vásárlójával az Interticket rendszerben szereplő adatlapot
kitöltetni köteles. Az adatlapon szerepeltetendő adatok alapján a rendezvény időpontjában
esetlegesen bekövetkező változásról Albizományos a vevőt a változás tudomására jutásától
számított 3 órán belül értesíti. Amennyiben az előadás nem kerül megrendezésre, a vásárlók
számára a jegy visszaváltását, a jegyár visszafizetését Albizományos saját értékesítési
helyszínén végzi. Ha a pénz a Bizományos részére már befizetésre került, Bizományos ezt 3
banki napon belül visszafizetni köteles.
Amennyiben az előadás az Albizományos hibáján kívül marad el, az albizományosi
értékesítésből származó jegybevétel utáni bizományosi díj 50 %-a Albizományost megilleti. A
díj az albizományosi értékesítés során felmerült költségek fedezésére szolgál.
VI. Szerződés időtartama
Jelen megállapodás határozott időre szól, 2010. augusztus 1-től 2011. június 30-ig. A
megállapodás a fenti időszakban is felmondható. Felmondási idő 1 hónap, melyet rendes
felmondással, írásban kell benyújtani. A szerződés lényeges pontjainak folyamatos megszegése
feljogosítja a partnereket a szerződés azonnali hatállyal történő felmondásra.
VII. Változások és kiegészítések
Jelen Szerződésben változásokat és kiegészítéseket eszközölni érvényesen csak írásos
formában, mindkét fél beleegyezésével lehetséges.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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A megállapodásból eredő esetleges viták illetve jogviták rendezését Felek megkísérlik
tárgyalásos úton rendezni egymás között. Amennyiben ez sikertelennek bizonyul, a Felek a
jogvita rendezésére kikötik a Békés Megyei Bíróság illetékességét.
Felek jelen megállapodást közös értelmezést és áttanulmányozást követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés négy (4) számozott oldalból áll, négy (4) egymással szó szerint megegyező,
eredeti példányban készült, melyből egy (1) példány illeti Albizományost, három (3) példány a
Bizományost.
Kelt: Békéscsaba, 2010. ………………………..

Bizományos

Albizományos
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának első
fordulós tárgyalása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2010. májusi testületi ülésén elfogadta a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció
felülvizsgálatának ütemtervét, mely szerint a véleményeztetési eljárás lefolytatása után az augusztusi testületi
ülésen fogadja el a tervezetet. Széleskörű véleményeztetési eljárást kell lefolytatni a koncepció elfogadása előtt. Ki
kell kérni a Békés Megyei Önkormányzat, a helyi és társulási szintű szociális kerekasztal véleményét, a helyi
szociális intézményvezetők véleményét is. A Békés Megyei Önkormányzat telefonon tájékoztatta hivatalomat, hogy
a legközelebbi ülésre szeptemberben kerül sor, ahol tárgyalni fogják tervezetet.
Mind a helyi, mind a társulási kerekasztal illetve a helyi intézményvezetők megküldték a véleményüket, elfogadásra
javasolják a koncepció tervezetét. Azonban a hiányzó megyei vélemény nélkül nem fogadhatja el azt a testület, ezért
az augusztusi ülésen kerül sor az tervezet tárgyalásának első fordulójára, ezt követően az újonnan alakult testület
elé fogjuk végleges elfogadásra beterjeszteni a tervezetet.
A Helyi Szociális Kerekasztal valamint a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a koncepció tervezetét, és az alábbi
javaslatok merültek fel a koncepcióval kapcsolatban:
Egyetértettek a szociális szektor teljes átvilágításával, teljes körű pénzügyi és szakmai elemzésével, mely
alapján lehet megtervezni az ellátórendszer, intézményi struktúra átalakítását.
Az elemzés során át kell tekinteni
A munkanélküliség csökkentésének, munkahelyek létrehozásának lehetőségét, az Ipari park
helyzetét,
A Szociális Földprogramban rejlő lehetőségeket
az idősek klubja elhelyezkedésének és az idős emberek lakóhelyének kérdését,
az otthonközeli ellátás – házi segítségnyújtás – előtérbe helyezését az intézményi elhelyezéssel
szemben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a koncepciót megtárgyalni.
Döntéshozói vélemények
Humánpolitikai
Bizottság

A Bizottság atovábbtárgyalásra alkalmasnak tartja a Szolgáltatástervezési
Koncepció tervezetét.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának első fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a Szolgáltatástervezési Koncepció
tervezetét, ezzel egyidejűleg felkéri Gyomaendrőd Város Polgármesterét, hogy a tervezetet végleges elfogadásra
terjessze be a Képviselő-testület 2010. novemberi ülésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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„Emberi törvény kibírni mindent
s menni mindig tovább
Akkor is ha nem élnek már benned,
Remények és csodák.”
(Ernest Hemingway)

I. Bevezetés
A szociálpolitika alapgondolata, hogy úgy az egyén, mint annak a kisebb – nagyobb
közösségei számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák, amelyekben ideiglenesen vagy
véglegesen nem tudnak magukról elfogadható szinten gondoskodni. Önálló életvitelük,
megélhetésük mások közreműködése, külső segítsége nélkül nem biztosítható.
A szociális gondoskodás feladata nem kevesebb, mint, hogy ezeket az élethelyzeteket
feltárja, s azokra – a jog által biztosított keretek között reagáljon.
Előnyben kell részesíteni a rászoruló személy saját környezetében történő gondozását,
hogy lehetőleg saját otthonukban, vagy ismerős környezetükben kapják meg az igényelt
segítségnyújtást, gondoskodást.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a partnerség elve alapján
dinamikusabbá kell tenni az együttműködés csatornáit a szolgáltatási szektorokkal, a
különböző civil, illetve egyházi szolgálatokkal, a különböző szolgáltatók és fenntartók, a
települési és megyei önkormányzatok között. A szolgáltatási struktúra kialakításánál nemcsak
a mennyiségi növekedésre, hanem differenciáltabb, komplexebb, magasabb színvonalú
ellátások megteremtésére van egyre nagyobb igény.

I. 1. Jogszabályi háttér
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi
III. törvény 92. § (3) – (10) bekezdése írja elő a települési, illetve a megyei önkormányzatok
részére, hogy a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készítsenek.
A szociális törvény az alábbiakban határozza meg a szolgáltatástervezési koncepcióval
kapcsolatos szabályokat:
•

• A 92.§ (3) bekezdése meghatározza azon önkormányzatok körét, melyek kötelesek

elkészíteni szolgáltatástervezési koncepciójukat: a megyei önkormányzat, valamint minden
legalább 2000 lakosú település, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezéséről
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gondoskodik.
•

• A 92. § (4) bekezdése a koncepció legszükségesebb tartalmi elemeit tartalmazza:

lakosságszám, korösszetétel, szolgáltatások iránti igények, ellátási kötelezettség teljesítésének
helyzete, ütemterv a szolgáltatások biztosítására, működtetési, finanszírozási, fejlesztési
feladatok, esetleges együttműködés keretei, speciális ellátási formák, szolgáltatások
biztosításának szükségessége.
•

A 92.§ (5) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat koncepciójának

illeszkednie kell a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz.
•

A 92.§ (7) bekezdéstől a (9) bekezdésig a koncepció véleményeztetésének,

egyeztetésének folyamatára vonatkozó szabályokat tartalmazza:
„A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az
intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzat(ok)kal, továbbá a települési önkormányzat és a társulás a
Szociálpolitikai Tanács területi szervével, a megyei, fővárosi önkormányzat a Szociálpolitikai Tanács országos
szervével. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat
lehetőség szerint figyelembe veszi.
(8) A települési önkormányzat és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei, fővárosi
önkormányzat előzetesen véleményezi. A megyei, fővárosi önkormányzat és a megyei jogú város a
szolgáltatástervezési koncepciót a saját területére készíti el, amelyet az egyeztető bizottság is megtárgyal. A
megyei, fővárosi önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióját véleményezteti a működési területén lévő szolgáltatástervezési koncepciót készítő - települési önkormányzattal és a szociális szolgáltatási feladatot ellátó
társulással.”

•

A szociális törvény a települési önkormányzatok számára a szolgáltatástervezési

koncepció elkészítésére 2004. december 31-i határidőt szabott meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata törvényi kötelezettségnek eleget tett 332/2004.
(XI. 25.) KT számú határozatával jóváhagyta a koncepciót. A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése kimondja, hogy az
elfogadott koncepciót a települési önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.
Az első felülvizsgálatot 2005. márciusában végezte el önkormányzatunk az akkori
jogszabályváltozások miatt.
Az elmúlt időszakban mind a Humánsegítő Szolgálat, mind a Térségi Szociális
Gondozási Központ a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásába
került, feladataikat a három önkormányzat közigazgatási területén látják el. Önkormányzatunk
2008. január 01. napjával a kistérséget váltott. E szervezeti és környezeti változások, valamint
a szakmai jogszabályok változása szükségessé teszik a koncepció teljes felülvizsgálatát,
tartalmának kibővítését.
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II. Elvi alapok
II. 1. Jövőkép meghatározása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális alapellátások és szakellátások
területén a tradicionális értékek megőrzésével kívánja biztosítani a településen élők számára a
minőségi élet feltételeit. Az önkormányzat célja minőségi, egyben differenciált,
egyénközpontú, összehangoltan működő és a szociális szükségleteket teljes mértékben lefedő
szociális szolgáltató rendszer kialakítása és folyamatos működtetése.

II. 2. A szolgáltatástervezési koncepció célja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésével
•

meghatározza azokat az alapelveket, irányokat és célokat, melyeket a település a
szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel
orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit;

•

létrehoz egy olyan alapdokumentumot, amely átfogó képet nyújt a település ellátási
kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a rendelkezésre álló
lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a feladatokról;

•

felméri azokat a hiányokat, melyet a szociális szolgáltató rendszer a településen
jelenleg kezelni nem képes;

•

elősegíti a szociális törvény által bevezetésre került-kerülő új típusú intézmények
létesítését.

II. 3. A szolgáltatástervezési koncepció feladata:
A fent megfogalmazott célokból következően összegezhetjük a koncepció feladatait:
•

Világítson rá a településen működő szociális ellátórendszer hiányosságaira;

•

Jelölje ki az irányokat egy résmentes szociális védőháló kialakításához a településen;

•

Segítse elő egy egységes „szociális szolgáltató politika” kialakítását a településen;

•

Biztosítson

információkat

egyéb

fejlesztési

koncepciók,

programok,

tervek

kidolgozásához és megvalósításához;
•

Segítse információkkal a döntéshozókat, illetőleg a szolgáltatások biztosításában részt
vevőket;
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II. 4. Célterületek
A szolgáltatások célterületeinek meghatározásával kijelöljük azokat a területeket, melyek a
szolgáltatások fejlesztése során közvetlenül vagy közvetve beavatkozási lehetőséget
jelentenek az Önkormányzat számára:
- A jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása
• A szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozásának
rendszeres felülvizsgálata:
•

A helyi szabályozás koherens legyen mind a szakmai

jogszabályokkal, mind a koncepcióban foglalt alapelvekkel és
megfogalmazott értékekkel.
•

A helyi szabályozás tartalmazza mindegyik szociális

jellegű ellátás és juttatás kritériumait, jellemzőit
•

Fenntartói működtetési szabályok és eljárások rendszeres felülvizsgálata.

Fontos,

hogy

az

ellátásokban

és

szolgáltatásokban

ne

alakuljanak

ki

párhozamosságok.
•

Intézményi szabályozás rendszeres felülvizsgálata

•

Intézményi struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése;

•

Intézményi társulás általi feladatellátás előtérbe helyezése

•

Humán- és pénzügyi erőforrás fejlesztés a helyi szociális szolgáltatásokban;

•

Minőség biztosítása a szociális szolgáltatásokban

•

Információkezelés, információáramlás, kapcsolatok a potenciális ellátotti
körrel, kapcsolatok a lakossággal, szakmai és intézményi kapcsolatrendszer,
más ágazatokkal való együttműködés;

•

Az ellátások társadalmasítása – civil szervezetek részvételének erősítése

•

Szerződéses ellátások, szolgáltatások, rész-szolgáltatások kiajánlása.

II. 5. Célcsoportok
A család védelmi funkciónak erősítése, családi nevelés alapvető feltételeinek
biztosítása;
• A szociálisan rászorult személyek, időskorúak, nyugdíjasok esetében alapvető
megélhetési, gondozási feltételek és körülmények biztosítása;
• Fogyatékos személyek esetében társadalmi integráció erősítése, akadálymentes
környezet megvalósítása, személyi segítés feltételeinek folyamatos biztosítása.
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III. Helyzetelemzés, helyzetkép
III. 1. A település helyzetét bemutató általános adatok
Gyomaendrőd az ország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a HármasKörös partján található kisváros. A települést több eltérő jelentőségű útvonal szeli át, amelyek
közül ki kell emelni a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal fontosságát.
A Budapesttől 160 kilométerre fekvő település elérhető autóval a 46-os főközlekedési
útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros
felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás – Dévaványa irányból.
A Mobilbusz Kft. megbízási szerződés alapján látja el Gyomaendrőd közigazgatási területén a
helyi tömegközlekedési feladatokat, és biztosítja az iskolabusz szolgáltatást a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás területén;
Az alábbi általános infrastukturális adatokból arra lehet következtetni, hogy milyen
feltételeket biztosít az önkormányzat lakosai számára:
Lakóépületek száma 2010. január 1-i adat szerint: 6591 db, mely lakásokból alacsony
komfort fokozattal rendelkező lakások száma 3275 db (2303 db félkomfortos, 972 komfort
nélküli). Öt évre visszatekintve a lakásállományon belül az alacsony komfort fokozatú
lakások aránya nem változott, tekintettel a település lakóinak szociális és anyagi helyzetére ez
az arány várhatóan az elkövetkezendő években sem fog változni. Az önkormányzat szociális
és költségalapú bérlakások kiutalásával segít az arra rászoruló emberek lakhatási gondjainak
megoldásában. Gyomaendrődön 2002. évben a Széchenyi-terv keretében 24 db költség alapú
bérlakás épült. A 24 db lakásból 16 db az Endrődi u. 5-7. szám alatt, még 8 db a Magtárlaposi
u. 14-16. szám alatt található. A bekerülési érték: 157.429.767 Ft, ebből az összegből az
állami támogatás: 120.800.000 Ft, az önkormányzati készpénzes saját erő 22.229 767 Ft, a
saját erőként beszámított ingatlan érték: 14.400.000 Ft.
A bérlakások kiutalása a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának hatáskörébe
tartozik. A kiutalás feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
12/2001. (IV. 27.) Kt számú rendelet 8/A. §-ai szabályozzák.
A Magtárlaposi úton lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázat:
- aki a 35. életévét még nem töltötte be,
- aki és a vele együtt költöző, forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
- aki legalább 5 éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését
30 napon belül vállalja,
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- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, melynek összege 2010. évben: 57.000,- Ft.
A kijelölt bérlővel a bérleti szerződés határozott időre szólhat (5 év), mely indokolt esetben
egy alkalommal, maximum 3 évre meghosszabbítható.
Az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázat, aki
a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét
betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette.
A kijelölt bérlővel a lakásbérleti szerződés határozatlan időre kerül megkötésre.
A bérlakások, úgy az Endrődi úton-, mint a Magtárlaposi úton lévő lakások kihasználtsága
100 %-os. Igaz a lakások átadását követően az Endrődi úton lévő lakások kiutalása két
alkalommal történt, mivel az őszi meghirdetéskor nem volt annyi érdeklődő, hogy a 16 db
lakás kiutalásra kerüljön, majd 2003. tavaszán töltődött fel, azóta azonban a lakások
kihasználtsága 100 %-os.
A fent említett költség alapú bérlakáson kívül, az önkormányzat tulajdonában még 18
db szolgálati-, [mely lakások komfort fokozata: összkomfortos-, (11 db) vagy komfortos (7
db)] és 22 db szociális bérlakás van [a lakások komfort fokozata: komfortnélküli (12 db),
komfortos (9 db), félkomfortos (1 db), és (2 db) szükséglakás].
A szolgálati bérlakások kiutalása a Képviselő-testület-, még a szociális bérlakások
kiutalása a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik.
A város területe 30.394 hektár. Gyomaendrőd két szomszédos település egyesülésével
jött létre 1982, január 01. napjával. A város által nyújtott közszolgáltatásokra a mai napig
jellemző a pluralitás, melyet azonban sok esetben fenn kíván tartani az önkormányzat, így
biztosítva azt, hogy a városban élők számára könnyen hozzáférhetőek legyenek a különböző
közszolgáltatások.
A gyomai városrészen található a Polgármesteri Hivatal épülete,

az endrődi

városrészen a volt Községháza épületében működik a Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége. A
kirendeltség működtetésével az endrődi városrészen lakó emberek helyben tudják intézni a
hivatalos ügyeiket.
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a lakosság egészségügyi
alapellátásának biztosítása: háziorvosi, házi-gyermekorvosi, fogorvosi, az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás. Ezen kívül az alábbi területeken
biztosítja a járóbeteg szakellátást: belgyógyászat és társszakmái, sebészet, szülészetnőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat és tüdőgondozás, szemészet, fül-orr-
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gégészet, reumatológia, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, hagyományos röntgen és
ultrahang diagnosztika, nőgyógyászati ultrahang, laboratórium, fizioterápia, gyógytorna.
Az intézmény ellátási kötelezettsége négy településre terjed ki:
Gyomaendrőd város lakosságszáma: 14.777
Dévaványa:

8.381

Ecsegfalva:

1.358

Hunya:

722

Összesen 25.238 fő ellátásáért felel a szakrendelő.
Városunkban a gyermekek napközbeni ellátásától az alapfokú oktatáson keresztül a
középfokú oktatásig biztosított a közoktatás. Településünkön két bölcsőde látja el a 6 hónapos
– 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. E feladatot önkormányzatunk nem intézmény
fenntartásával, hanem feladat-ellátási szerződés keretében látja el.
Hasonló helyzet alakult ki az óvodai feladatellátás tekintetében is: az óvodákat közhasznú
társaságok működtetik, a fenntartókkal az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött. A
településen három általános iskola működik:
•

A Szent Gellért Katolikus Iskola és Óvoda a Szeged-Csanádi Egyházmegye
fenntartásában működő alapfokú oktatási intézmény.

•

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a gyomai városrészen lát el óvodai és általános
iskolai feladatokat.

•

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2005. szeptember 01. napjától a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás (továbbiakban: intézményi
társulás) fenntartásában működő oktatási intézmény, feladatát a társult önkormányzatok
közigazgatási területén látja el.

Városunkban két középfokú oktatási intézmény működik:
•

Önkormányzati fenntartásban a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

•

FVM fenntartásában a FVM ASzK, Szakképző Iskola Bethlen Gábor Szakképző
Iskola és Kollégium.
A közművelődés területén az önkormányzat integrált intézmények fenntartásával (

Közművelődési,

Közgyűjteményi

és

Turisztikai

Szolgáltató

Intézmény),

illetve

közművelődési megállapodás keretein belül feladat átadással (Közösségi Ház) látja el
feladatait.
A közművelődési intézmények mind az endrődi, mind a gyomai városrészen biztosítják a
lakosok számára a kulturális szolgáltatások igénybevételét.
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A településen a szociális alapszolgáltatásokat – kivéve a családsegítést - és egyes
szakosított ellátási formákat – a szintén az intézményi társulás fenntartásában működő Térségi
Szociális Gondozási Központ biztosítja. A feladatok ellátási területe a társult önkormányzatok
közigazgatási területe. Az intézmény jelenlegi struktúrája, területi elhelyezkedése hosszú évek
folyamán alakult ki, melyre elsősorban a település szerkezet és a folyamatosan növekvő
igények hatottak. Az intézmény részletes bemutatására a koncepció következő fejezete tér ki.
A Térségi Humánsegítő Szolgálat alapvetően négy feladatot lát el: családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatás biztosításán kívül a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás
működtetésével segíti az oktatási intézmények munkáját. Az intézmény szintén az intézményi
társulás fenntartásában működik, feladatait a három társult önkormányzat közigazgatási
területén látja el. Az intézmény részletes bemutatására a koncepció következő fejezete tér ki.

III. 2. Demográfiai adatok
A lakosság száma 2009. január 1. napján 14.777 fő. A helyi népesség döntő többsége
magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német (sváb) nemzetiséghez
tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A cigány közösség 1995
óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi önkormányzattal.
Év
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009

Lakosságszám
16.210
16.045
15.900
15.600
15.523
15.540
15.399
15.321
15.237
15.144
14.972
14.777

Az alábbi táblázatban 2007-2009 évekre vonatkozóan mutatjuk be a város lakosságának
korcsoportonkénti megoszlását:
0-2
2007. 01.01.
2008. 01.01.
2009. 01. 01.

407
367
343

3-5
441
425
424

6-13
1121
1125
1081

14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80-X
738
710
697

7727
7601
7455
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1104
1126
1168

1652
1670
1672

1214
1185
1199

740
763
738

Külterületi
Lakosok száma
1057
1063
1030

A táblázat adataiból látható, hogy a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken,
míg a nyugdíjas korú személyek száma növekszik településünkön. Összességében a
lakosságszám és az évenkénti születések száma folyamatos csökkenést mutat városunkban, és
így jelentős problémaként jelentkezik a lakosság elöregedése. Egyre nő azon személyek
száma, akiknek biztosítani kell a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást.
A táblázatból látható, hogy városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik számára a
közszolgáltatások elérhetőségét kell folyamatosan biztosítani.

III. 3. A település szociális helyzete és foglalkoztatottsága
Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2010 első félévének munkanélküliségi adatai:
Regisztrált munkanélküliek
száma
Munkanélküliségi ráta
1 évnél régebben
nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban
részesülők száma
Segély típusú ellátásban
részesülők száma

Január
1236

Február
1306

Március
1269

Április
1113

Május
1037

Június
1025

12,96
348

13,7
339

13,31
336

11,67
308

10,88
302

10,75
304

266

289

273

231

192

171

226

131

103

76

72

64

Regisztrált munkanélküliek hat havi átlaga: 1164 fő, mely a munkaképes lakosok (18-60
évesek) 12,2 %-a. A munkaképes lakosság száma: 9534 fő
A munkaképes korú lakosság száma viszonylag magas, ám a regisztrált
munkanélküliek száma is jelentős. Jelentős azoknak a személyeknek a száma is, akik
regisztrált munkanélküliek, illetve akik álláskeresési járadékban, segélyben részesülnek.
A következő két táblázatban a főbb pénzbeni és természetbeni szociális ellátások valamint
a közfoglalkoztatás alakulását mutatjuk be.
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Pénzbeli ellátások
2007. év

2008. év

Költségve Lakosság
tés
zám %%-ban
ban

2009.
fő

Pénzügyi
felhasználás
ezer Ft

6,42

992

10701

0,26

6,71

0,12

2,92

538

5983

0,15

3,64

9210

0,22

0,21

20

7569

0,18

0,14

379

122218

2,90

2,53

399

117955

2,86

2,70

0,08

12

4237

0,10

0,08

11

3752

0,09

0,07

0,89

0,63

83

30896

0,73

0,55

93

40350

0,98

0,63

25692161

0,86

3,86

399

23784

0,56

2,66

383

24249

0,59

2,59

27

1910000

0,06

0,18

85

3496

0,08

0,57

120

8528

0,21

0,81

Temetési segély

139

1508884

0,05

0,92

124

1413

0,03

0,83

104

1163

0,03

0,70

Köztemetés

32

3775499

0,13

0,21

19

2330

0,06

0,13

29

3876

0,09

0,2

Közgyógyellátás (méltányosági) 75%

0

0

0

0

28

721

0,02

0,19

42

1083

0,03

0,28

Átmeneti segély (felnőtt)

1605

3546

0,08

10,72

218

1598

0,04

1,46

126

834

0,02

0,85

Mozgáskorl. támogatása

437

4267000

0,14

2,89

370

3944

0,09

2,47

328

3234

0,08

2,22

fő

Pénzügyi
felhasználás Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

887

0

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

337

5903000

Rendszeres szociális segély
(egészségkárosodottaknak)

18

Költségvetés Lakosság zám
%-ban
%-ban

fő

Pénzügyi
felhasználás Ft

5,86

961

9603

0,23

0,20

2,23

437

5126

5864165

0,2

0,12

31

541

103453505

3,46

3,57

Időskorúak járadéka

12

4065334

0,14

Ápolási díj + 18% nyugdíj járulék

96

26653300

Lakásfenntartási támogatás

584

Adósságcsökkentési támogatás

A segély típusa

Költségvetés Lakosság szám
%-ban
%-ban

Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális
segély 2008. december 31-ig, 2009. január 01.
napjától rendelkezésre állási támogatás
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Közcélú és közhasznú foglalkoztatottság

Év

Közhasznú foglalkoztatás

Közcélú foglalkoztatás

Létszám (Fő)

Felhasznált összeg (ezer Ft)

Létszám (Fő)

Felhasznált összeg (ezer Ft)

2006

210

38.000

40

22.000

2007

124

30.000

41

33.000

2008

178

51.032

60

34.151

2009

30

15.459

272

111.749

2010. április 30.

10

2.100

120

32.159
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IV. A szociális ellátások jellemzői a településen, aktuális adatok
IV. 1. Az ellátási kötelezettség jelen állapota
Szolgáltatás megnevezése

Gyomaendrődön
kötelező feladat

Gyomaendrődön
ellátott feladat

I.
1
2
3
4

Szociális alapszolgáltatás
Étkeztetés
x
x
Házi segítségnyújtás
x
x
Családsegítés
x
x
Jelzőrendszeres házi
x
x
segítségnyújtás
5 Támogató szolgáltatás
x
6 Tanyagondnoki falugondnoki
x
szolgálat
7 Nappali ellátás
x
x
a) Időskorúak,
b) fogyatékosok,
x
c) pszichiátriai betegek ellátása
d) Hajléktalanok ellátása
8 Közösségi ellátások
9 Utcai szociális munka
II. Szakosított ellátási formák: átmeneti és tartósbentlakásos ellátások
1 Idősek ellátása
x
2 Fogyatékosok ellátása
3 Pszichiátriai betegek ellátása
4 Szenvedélybetegek ellátása
5 Hajléktalanok ellátása
6. Átmeneti elhelyezést nyújtó
x
IV. 2. Gyomaendrőd személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátó rendszere
A szociális ellátásokat – a családsegítés kivételével – a Térségi Szociális Gondozási Központ
látja el. A családsegítő szolgálat a Térségi Humánsegítő Szolgálat keretein belül működik.
Mindkét intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi társulás fenntartásában
működik. Az ellátási terület a három társult önkormányzat közigazgatási területére terjed ki,
kivéve a tartós bentlakásos ellátást, mely esetében az ellátási terület Magyarország egész
közigazgatási területére kiterjed.
Gyomaendrőd Város területén a Gyomai Református Egyházközség fenntartásában
működik Református Egyház Szeretetotthona, mely intézmény a szociális alapszolgáltatások
körében a nappali ellátás közül az idősek klubját tart fenn, melyet 20 férőhellyel működtet. A
szakosított ellátások közül idősek otthonát tart fenn 33 férőhellyel.
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A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság közhasznú
tevékenysége keretében megfelelő ellátás biztosításával részt vesz időskorúak, rászorultak
gondozásában,

ápolásában,

a

külterületen

élők

hátrányainak

enyhítésében,

esélyegyenlőségének elősegítésében. A társaság határozatlan idejű működési engedéllyel
rendelkezik az alábbi szociális szolgáltatások végzésére:
•

Tanyagondnoki szolgáltatás

•

Támogató szolgáltatás

•

Házi segítségnyújtás

•
Szolgáltatás/intézmény
megnevezése

Szociális alapszolgáltatás
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Tanyagondnoki
falugondnoki szolgálat
Nappali ellátás
a) Időskorúak,
b) fogyatékosok,
c) pszichiátriai betegek
ellátása
d) Hajléktalanok ellátása
Közösségi ellátások
Utcai szociális munka
Szakosított ellátási
formák: átmeneti és
tartósbentlakásos ellátások
Idősek ellátása
Fogyatékosok ellátása
Pszichiátriai betegek
ellátása
Szenvedélybetegek ellátása
Hajléktalanok ellátása
Átmeneti elhelyezést nyújtó

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat

Térségi
Szociális
Gondozási
Központ

X
X

HétszínvírágTüskevár
Nonprofit BT.

Gyomai
Református
Egyház
Szeretetotthon
a

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
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X
X

IV.2. 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
A városunkban 16 éves múltra visszatekintő családsegítő szolgálat által nyújtott
szolgáltatás ingyenes, az intézmény minden hozzáfordulóval megkülönböztetés nélkül
foglalkozik. Működési alapelve, hogy nem oldja meg a kliens helyett a problémákat, hanem
segítő támogatással hozzásegíti őt ahhoz, hogy eredményesebben és önállóan képviselje
magát.
A családsegítés keretében biztosítani kell:
•

szociális, egészségügyi, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

•

a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítését,

•

veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését,

•

közösségfejlesztő, egyéni és csoportos programok szervezését,

•

családokat segítő szolgáltatásokat.

A családsegítő szolgálat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, három felsőfokú végzettségű
dolgozó közreműködésével látja el, az évről-évre bővülő feladatokat. A családsegítésen
dolgozik még egy fő tanácsadó pszichológus is.
2004. január 1-től sikeresen beindult az adósságkezelési tanácsadás, 1 fő kiképzett
adósságkezelési tanácsadóval, mely azóta is folyamatosan működik. A szolgáltatást
igénybevevők száma évről évre emelkedik, 2008. december 31-i statisztikában 109 fő
szerepelt, míg 2009-ben 150 fő. 2010-ben idáig több, mint 90 fő került nyilvántartásba,
számuk jelentősen emelkedik. Leggyakrabban az áramszolgáltató felé tartoznak az ügyfelek,
de emelkedik a gáz- és víztartozást felhalmozók aránya is.
A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál családsegítés önálló szakmai egységében
jelennek meg 2005. őszétől azok az ügyfelek is, akik rendszeres szociális segélyben
részesülnek. Őket önkormányzati határozat kötelezi az együttműködésre.
2002. óta minden tanévben zajlik a drogprevenciós program pályázati forrásokból
mindkét önkormányzati általános iskolában. Ezen kívül időszakosan csoportot működtet az
intézmény a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola diákotthonában.
2006 és 2008 között két HEFOP pályázatban is részt vett az intézmény, mindkettőben
képzéseket szerveztek szociális szakemberek számára, valamint széleskörű felmérést
készítettek a szolgáltatásaikat igénybevevők, a szakemberek és önkéntesek körében, melyről
kiadványt jelentettek meg.
2009-ben indították el TÁMOP 5.2.5 számú pályázatukat, melyben a gyermekek
sikeresebb iskolai karrierjének érdekében nyújtanak komplex szolgáltatást.
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A családsegítés a törvényben meghatározott tevékenységét személyes kapcsolat
keretében végzi. A családok segítésének szerepe az, hogy megelőzze a gyermekek és
felnőttek elhanyagoltságát, bántalmazását, segítse a kiszolgáltatott gyermekeket és felnőtteket,
akik nem képesek arra, hogy megvédjék magukat a fizikai és érzelmi bántalmazásoktól. A
családsegítés olyan szolgáltatási forma, amely alkalmas arra, hogy együttesen kezelje az
emberi különbségek miatt felmerülő szükségleteket, a szociális rendszer, valamint a családok
változásai miatt fellépő szükségleteket. Nagy szerepe van a krízishelyzetekben való
segítségnyújtásnál. A feladatokat a segítő szakemberek a komplex családgondozás folyamán
látják el.
A családsegítő szolgálatnál a hozott problémák megoszlását az alábbi táblázat mutatja, az
utolsó három év összehasonlításában. A kliens egy adott nehézséggel érkezik hozzánk, ezt
osztja meg a családgondozóval, ezt nevezzük hozott problémának. A családgondozás
folyamán aztán kiderülhetnek más problémák, illetve az alapprobléma elemzésénél mélyebb
okokra lelnek, és azt kell kezelni. Gyakori, hogy egészen más jellegű lesz az esetkezelés, mint
amit a hozott probléma alapján várni lehetett volna.

Hozott probléma megnevezése
Életviteli
Családi kapcsolati
Családon belüli bántalmazás
Lelki-mentális
Gyermeknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos
Egészségkárosodás következménye
Ügyintézéshez segítségkérés
Információkérés
Egyéb

2005
2
20
0
3
5
8
114
38
20
1
33

2006
7
24
0
17
21
44
401
2
19
0
2

2007
12
41
0
27
28
56
482
0
4
0
3

2008
20
41
0
49
13
105
499
1
4
0
1

2009
15
62
0
41
15
150
296
4
34
61
8

A táblázat alapján látható, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos problémák száma 2008-ig
folyamatos emelkedést mutat. 2009-ben jelentős változás volt, hogy az aktív korúak ellátását
két csoportra osztották: rendszeres szociális segély és rendelkezési állási támogatás. 2009.
áprilisától már csak az előbbi csoport számára kötelező az együttműködés, emiatt már 2009ben csökkent ez a szám, de a jelentős csökkenés a 2010-es statisztikában fog megjelenni.
Az életviteli, családi-kapcsolati illetve különösen a lelki-mentális hozott problémák a
pszichológus kliensköréből adódnak.
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Jelentősen megemelkedett az anyagi problémák aránya 2006-ban, ennek az az oka, hogy
2005-ben az adósságkezelési szolgáltatást igénylők az egyéb kategóriában szerepeltek, míg
2006-tól az anyagi okoknál, itt is látható a folyamatos emelkedés.
Jelentősen csökkent az egészségkárosodással kapcsolatos ügyek száma, mivel 2005-ben még
itt jelent meg a gondnokoltaknál végzett környezettanulmány, melyek azóta a gyermekjóléti
szolgálat feladatkörébe tartoznak.
A legutóbbi koncepció óta megvalósult illetve megvalósulás alatt álló fejlesztések:
2009-ben megtörtént az épület teljes akadálymentesítése.
Intézményünk nyert a TÁMOP 5.2.5 pályázaton, így 2009. óta biztosítunk komplex
szolgáltatást a projektben résztvevő gyermekek és szüleik számára a gyermekek sikeresebb
iskolai karrierje érdekében.

IV. 2. 2. Térségi Szociális Gondozási Központ
A Térségi Szociális Gondozási Központ elődje a Városi Gondozási Központ, melyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapított 1993. május 1. napján. Az intézmény a
település szociális ellátó rendszerében az alapítástól kezdve önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként látja el feladatát. Az intézményt 2007. március 01. napjától Térségi
Szociális Gondozási Központ néven Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések
önkormányzatai Intézményi Társulás fenntartásában működtetik.
Az intézmény a társult települések közigazgatási területein élők részére szociális
alapszolgáltatásokat biztosít. A szakosított ellátás tekintetében az ellátási terület egész
Magyarország területére kiterjed.
Alap és szakosított ellátást nyújtó szolgáltatásaink integráltan egymásra épülve nyújtanak
adekvát segítséget az igénylők részére. A szervezeti integráció előnye, hogy az ellátási formák
átjárhatók, összekapcsolhatók, így mindenkor az egyéni szükségletek által meghatározott
szolgáltatást veheti igénybe a segítségre szoruló egyén.
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT INTÉZMÉNYHÁLÓZATA
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás

intézményvezető

Gazdasági vezető

Szociális szervező
intézményvezető helyettes
Szociális
ügyintéző

Területi vezető gondozó
Gazdasági
ügyintézők
Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó
Élelmezési csoport

Műszaki csoport
-karbantartók
-gépkocsivezetők

intézmények
Őszikék Idősek Otthona
Gye. Mirhóháti u.1-5.
60 fő tartós elhelyezés
Őszi Napsugár Idősek Otthona
Gye. Mirhóháti u. 8.
42 fő emeltszintű elhelyezés
Rózsakert Idősek Otthona
Gye. Blaha u. 2-6.
50 fő tartós elhelyezés
10 fő átmeneti elhelyezés
Szent Imre Idősek Otthona
Gye. Kondorosi u. 1.
20 fő tartós elhelyezés
Nappali ellátás
1.sz. Idősek Klubja
SZOCIÁLIS
ALAPELLÁTÁSOK
Gye. Mirhóháti u. 1-5.
3.sz. Idősek Klubja
Gye. Kondorosi u. 1.
4.sz. Idősek Klubja
Gye. Mester u. 19.
5.sz. Idősek Klubja
Gye. Blaha u. 2-6.
6.sz.Idősek Klubja
Hunya Rákóczi u. 33.
Fogyatékosok Nappali Klubja
( Esély Klub)
Gye. Magtárlaposi u. 11-17.
Tanyagondnoki szolgálat
Gyomaendrőd
001- 002 tanyagondnoki körzet
Gye. Mirhóháti u. 1-5.

18

Étkeztetés
1.3.5.6.. sz. Idősek Klubjához
integrálva
Házi segítségnyújtás
1.5.6.sz.Idősek Klubjához integrálva
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Étkeztetés
A szolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt vehetnek igénybe az igénylők. Az étel
kiszolgálása helyben fogyasztással, az igénylő által történő elvitellel, illetve társadalmi és házi
gondozók által történő házhozszállítással valósul meg. Az étkeztetési szolgáltatás kiszolgálása
a nappali ellátást biztosító klubokból történik.
Az igénybe vevők részére kiszolgált ételt Gyomaendrődön a Térségi Szociális Gondozási
Központ főzőkonyhája, a társult Hunya községben pedig a hunyai önkormányzat
fenntartásában működő közétkeztetést kiszolgáló főzőkonyha állítja elő.
A szolgáltatást határozatlan idejű működési engedély alapján biztosítjuk a társult települések
közigazgatási területén élő jogosultak részére. Az étkeztetés szakfeladat személyi feltételei
biztosítottak a 2 fő részmunkaidős szociális segítő által. Az ebédek házhoz szállításában 11 fő
házigondozó és 4 fő társadalmi gondozó vesz részt.

1.sz.ábra: Étkeztetést igénylők száma, nemenként korcsoportonként

Házi segítségnyújtás
Az intézmény házi segítségnyújtás keretében a társult településeken élő ellátást igénylők
részére

közvetlen

környezetükben,

lakásukon

nyújt

segítséget

önálló

életvitelük

fenntartásához. E tevékenység magába foglalja az alapvető gondozási és alapápolási feladatok
ellátását. Segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiénés

körülményeinek

megtartásában,

továbbá

prevenciós

szerepet

tölt

be

a

veszélyhelyzetek kialakulásában.
A szolgáltatást elsődlegesen időskorú személyek veszik igénybe, azonban olyan nyugdíj
korhatár alatti nagykorú személy is igénybe veheti, aki bio-, pszicho- és szociális
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szükségleteinek kielégítésében segítségre szorul, azt saját erőből nem képes kielégíteni és más
nem gondoskodik róla, tehát az ellátásra szociálisan rászorult.
A házi segítségnyújtás bázisai:
¾ 5.sz Idősek Klubja - Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.sz.
¾ 1.sz Idősek Klubja- Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
¾ 6.sz Idősek Klubja- Hunya Rákóczi F. u. 31.
¾ Csárdaszállás község lakói részére az 1.sz Idősek Klubja.
A házi segítségnyújtást 11 fő szociális gondozó és ápoló képesítéssel rendelkező gondozó
végzi.

2.sz.ábra: Házi segítségnyújtást igénylők száma, nemenként korcsoportonként

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ezen szolgáltatást a mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által működtetett
diszpécserközponton keresztül látja el az intézmény. Gyomaendrődön 10 jelzőkészülék került
kihelyezésre.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott
szolgáltatás, akiknél az önálló életvitel fenntartása mellett krízishelyzetekkel lehet számolni.
A szolgáltatás célja a krízishelyzetek megelőzése, elhárítása, megoldása. Az ellátás éjjelnappali ügyelet biztosítása által működik. Az ügyeletet szakképzett házigondozók látják el, az
éjszakai ügyeletben pedig az intézmény gépkocsijai segítik a gondozó mielőbbi helyszínre
érkezését.
Otthonközeli ellátási formák férőhely kihasználtságának alakulása:

étkeztetés

2010
329 fő

2009
204 fő
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2008
199 fő

2007
161 fő

2006
149 fő

házi segítségnyújtás

85 fő

81 fő

157 fő

184 fő

156 fő

támogató szolgálat

30 fő

32 fő

30 fő

35 fő

81 fő

Idősek Nappali ellátása
A Térségi Szociális Gondozási Központban Gyomaendrődön 4 telephelyen, Hunyán 1
telephelyen működik Idősek Klubját, összesen 180 férőhellyel. Csárdaszállásról a
gyomaendrődi telephelyre szállítjuk az ellátást igénylőket.
Telephelyek:
1.sz Idősek Klubja

30 fh.

Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.

3.sz Idősek Klubja

40 fh.

Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.

4.sz Idősek Klubja

30 fh.

Gyomaendrőd Mester u. 19.

5.sz.Idősek Klubja

50 fh.

Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6.

6.sz Idősek Klubja

30 fh.

Hunya Rákóczi u. 31.

Ezen ellátási forma elsősorban időskorú szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására és a klubba önállóan vagy segítséggel bejárni képes személyek részére biztosított
szolgáltatás.
A szolgáltatás keretében az intézmény az ellátást igénybe vevőknek lehetőséget biztosít a
nappali tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére,
illetve igény szerint az étkeztetésre.
A klubokban az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelve az egyéni gondozási
tervben lefektetett célok elérésére törekedve biztosítja a szükségletekhez igazodó ellátást. A
komplex ellátás magában foglalja:
¾ fizikai ellátást
¾ egészségügyi ellátást
¾ mentális gondozást
¾ foglalkoztatást
¾ érdekvédelmet
Az idősek részére fenntartott nappali ellátást biztosító klubok személyi és tárgyi feltételei
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, így azok határozatlan idejű működési engedéllyel
rendelkeznek.
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3.sz.ábra: 1.számú Idősek Klubja igénylők száma, nemenként korcsoportonként

4.sz.ábra ábra: 3 számú Idősek Klubja igénylők száma, nemenként korcsoportonként

5.sz.ábra 4.számú Idősek Klubja igénylők száma, nemenként korcsoportonként
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6.sz.ábra 5.számú Idősek Klubja igénylők száma, nemenként korcsoportonként

7.sz.ábra 6.számú Idősek Klubja igénylők száma, nemenként korcsoportonként

Fogyatékosok nappali ellátása
Az intézmény elsősorban nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja 30
férőhelyes egységében.
Igény szerint azonban olyan a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes,
vagy nem képes fogyatékos,illetve autista személyek is igénybe vehetik az ellátást, akik
felügyeletre szorulnak.
Az idősek nappali ellátásához hasonlóan az ellátási formára jellemző szolgáltatásokat a
fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodva biztosítjuk. Prioritást élvez a
fogyatékos személyek egyéni fejlesztése, rehabilitációja.
A társult településeken élő fogyatékos személyek is a gyomaendrődi telephelyen vehetik
igénybe a nappali ellátást. Gyomaendrődön és a társult településekről az ellátottakat a
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támogató szolgálat gépkocsijával szállítják a klubba. Klubtagjaik otthonuk és a klub közötti
szállítást a 2/2009. (I.30.) Gye Kt rendelet szabályozása szerint térítésmentesen vehetik
igénybe.

8.sz.ábra Esély Klub igénylők száma, nemenként korcsoportonként
A nappali ellátás férőhely kihasználtságának alakulása:

int.egység/év 2010.05.31.

2009.12.31.

2008.12.31.

2007.12.31.

2006.12.31.

1.sz.Id. Klub

80 %

90%

90%

80%

93%

2.sz.Id. Klub

-

80%

100%

90%

90%

3.sz.Id. Klub

78%

78%

90%

83%

90%

4.sz.Id. Klub

67%

63%

73%

77%

80%

5.sz.Id. Klub

84%

60%

76%

88%

97%

6.sz.Id. Klub

100%

100%

100%

100%

-

Esély Klub

80%

80%

73%

83%

87%

Támogató szolgálat
Az ellátás célja a fogyatékkal élők autonómiájának megőrzése mellett a speciális
szükségleteik kielégítésében való közreműködés saját lakókörnyezetükben. Elsősorban a
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése személyi segítő és szállító szolgáltatás
működtetése által.
Személyi segítés keretében
Információnyújtás,

ügyintézés,

tanácsadás

által

a

társadalmi

beilleszkedést

segítő

szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, ami által a fogyatékos személyek kapcsolat
készségének javulása, családi és társadalmi kapcsolataiknak erősödése valósulhat meg.
Cél, a teljesebb élet lehetőségét kínálva speciális önsegítő csoportok szerveződésének segítése
által megvalósítani a szegregáció oldását, ezzel reintegrációjuk esélyének javulását.
Szállító szolgáltatás
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Speciálisan felszerelt személyszállító járművel segíteni a fogyatékos személyek közlekedését,
ami által lehetővé válik az önálló ügyintézés, szolgáltatások igénybevétele, kontakt emberi
kapcsolatok megvalósulása.
A feladat ellátását speciális képesítéssel rendelkező 1 fő támogató szolgálatvezető, 2 fő
személyi segítő és 1 fő gépkocsivezető által valósítja meg az intézmény.
A mozgásfogyatékos személyek szállítására oldalfellépővel és lifttel felszerelt gépjárművet
üzemeltetnek. A szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központhoz integráltan, 2011.
december 31. napjáig szóló határozott idejű működési engedéllyel működik.
Tekintettel a település kétpólusú voltára, valamint az esélyegyenlőség minél szélesebb
megvalósulására a támogató szolgáltatást igénybe vevőknek két nyitva álló helyiség áll
rendelkezésére a:
1. Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
2. Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-17. szám alatt.

9.sz.ábra Támogató szolgáltatást igénylők száma, nemenként korcsoportonként

Tanyagondnoki szolgálat
A tanyagondnoki szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központ GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya

személyes

gondoskodást

nyújtó

integrált

intézményi

ellátórendszerének tagjaként látja el feladatát Gyomaendrőd 001-es és 002-es tanya
körzetében.
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élő idősek, egyedül élők,
fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben lévő családok alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Célja a tanyákon élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása.
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Tanyagondnoki szolgálatunk keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen
az 1993.évi III.,Szociális tv., az illetve annak végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendelet, valamint a 2/2009. (I.30.) Gye Kt rendelet alapján szervezi az intézmény.
A tanyagondnoki szolgáltatás mindkét körzetében 400 - 400 lakos részére nyújt segítséget.
A feladatot 2 fő tanyagondnok látja el. A tanyagondnoki körzetekben élők közlekedését
gépkocsival történő szállítás által segítik a tanyagondnokok.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK
Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezés )
A Térségi Szociális Gondozási Központban 10 férőhellyel működik a Rózsakert Idősek
Otthonán belül, önálló működési engedéllyel rendelkező átmeneti elhelyezést biztosító
részleg. Az ellátás célja, intézményi keretek között segítséget nyújtani gondozás-ápolás által
mindazon időskorú vagy 18. életévét betöltött igénylőknek, akik önmagukról betegségük
miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni és az alapellátás
keretein belül nem megoldható a gondozásuk. Ezen ellátási formát az igénylők legfeljebb egy
évig vehetik igénybe, de indokolt esetben az egy év egy alkalommal további egy évvel
meghosszabbítható.
Az idősödő személyek gyakran találják magukat szembe olyan betegségekkel, melyek
esetenként krónikussá válnak és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. Az
egészség helyreállítása a rehabilitáció viszont csak intézményi keretek között megvalósítható,
az átmeneti gondozás – ápolás által.
Elsődleges feladat ebben az ellátási formában, hogy a szükségletekre reagálva komplex ellátás
keretében biztosítsuk a rehabilitációt, ami által képessé válik az egyén arra, hogy
visszatérhessen otthonába és az alapellátás segítségével folytathassa önálló életét.
Amennyiben az átmeneti elhelyezésben részesülő személy egészségi állapota nem teszi
lehetővé, hogy otthonába visszatérjen - és az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet
Szociális Szakértői Bizottsága a szakvéleményében megállapítja a 4 órán túli gondozási
szükségletet -, tartós elhelyezést vehet igénybe.

26

10.sz.ábra Idősek átmeneti elhelyezését igénylők száma, nemenként korcsoportonként

Idősek otthona (tartós elhelyezést biztosító ellátási forma)
Az intézmény 4 telephelyen összesen 172 férőhelyen biztosít tartós elhelyezést az igénybe
vevők részére. Ezen belül 42 férőhelyen - az egyszeri beköltözési hozzájárulás megfizetése
mellett- emeltszintű elhelyezést vehetnek igénybe a kérelmezők.
1. Őszi Napsugár Idősek Otthona (emeltszintű elh. 42 fh.) Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
2. Őszikék Idősek Otthona

60 fh.

Gyomaendrőd Mirhóháti u., 1-5.

3. Rózsakert Idősek Otthona

50 fh.

Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.

4. Szent Imre Idősek Otthona

20 fh.

Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.

Ezen ellátási formában az 1993. évi III. Szociális törvény 68/A.§-ában meghatározott
gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem
igénylő nyugdíjkorhatárt betöltött személyekről gondoskodik az intézmény, illetve azon 18.
életévüket betöltött betegségük, vagy fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem
képes 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyekről, akiknek ellátása
más típusú gondozást – ápolást nyújtó intézményben nem biztosítható.
A tartós elhelyezést igénybe vevők részére a nap 24 órájában biztosítják az ellátási formára
előírt szabályozók szerinti komplex ellátást.
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11.sz.ábra Őszi Napsugár Idősek Otthonában elhelyezést igénylők száma, nemenként korcsoportonként

12.sz.ábra Őszikék Idősek Otthonában elhelyezést igénylők száma, nemenként korcsoportonként

13.sz.ábra Rózsakert Idősek Otthonában elhelyezést igénylők száma, nemenként korcsoportonként

15.sz.ábra Szent Imre Idősek Otthonában elhelyezést igénylők száma, nemenként korcsoportonként
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Férőhely kihasználtsága az utóbbi 5 évben intézmény egységenként

int.egység/év
Szent Imre I.O.
Rózsakert I.O.
Őszikék I.O.
Őszi Napsugár I.O.
Átmeneti elh.

2010.05.31.
100%
100%
92%
97%
100%

2009.12.31.
100%
98%
96%
84%
100%

2008.12.31.
95%
100%
97%
88%
100%

2007.12.31.
100%
100%
100%
96%
100%

2006.12.31.
100%
100%
98%
100%
100%

IV. 2. 3. Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság
A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság 2008.
márciusában jött létre, közhasznú tevékenysége keretében megfelelő ellátás biztosításával
részt vesz időskorúak, rászorultak gondozásában, ápolásában, a külterületen élők hátrányainak
enyhítésében, esélyegyenlőségének elősegítésében. Megfelelő szállás és ellátás biztosításával,
szociális ellátással támogatni kívánja a hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek
esélyegyenlőségének az elősegítését, társadalmi különbségének a megszüntetését.
E közhasznú tevékenységek ellátása érdekében a társaság vállalja e tevékenység ellátásához
szükséges kiegészítő személyszállítást, és e tevékenység ellátásához szükséges adminisztratív
feladatok ellátását. A társaság vállalkozási, üzletszerű gazdasági tevékenységét csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. Cél a
társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a társaság létesítő okiratában
szereplő cél szerinti közhasznú tevékenységek végzése, ezzel együtt fokozatosan több
munkahely megteremtése.
A társaság határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik az alábbi szociális
szolgáltatások végzésére:
•

Tanyagondnoki szolgáltatás

•

Támogató szolgáltatás

•

Házi segítségnyújtás

Tanyagondnoki szolgáltatás:
2009. január 1-ig hiányszolgáltatás volt a városban, ezért nagyon fontos volt a
beindítása. A szolgáltatás célja a város hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi
tanyás térsége esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a
szolgáltatási funkciók bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.
Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel. Az ellátás nem
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korlátozódik egy korcsoport alapellátására, hanem életkortól függetlenül bárki számára
segítséget nyújt.
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete induláskor kettő tanyagondnoki körzetet hozott
létre, majd 2010. évtől kialakította a harmadik körzetet is.1 A szolgáltató működési területe a
3. számú tanyagondnoki körzet, melyre az Önkormányzattal feladatellátási-szerződést kötött.
A tanyagondnoki körzethez tartozó külterületi tanyás térségek:
-

Tanya IV. kerület,

-

Tanya V. kerület,

-

Tanya VI. kerület,

-

Tanya VII. kerület,

-

Nagylaposi MÁV lakás, Vasúti Őrház

-

Templom-zug

-

Nagylapos

A körzethez tartozó lakosság száma: 367 fő.
Támogató Szolgáltatás:
A szolgáltató rendelkezik támogató szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedéllyel,
de állami támogatásra befogadást nem nyert, így e szolgáltatást forrás hiányában nem nyújtja.
Várhatóan 2011-ben lesz újabb lehetőség állami támogatás iránti kérelem benyújtására.
Házi segítségnyújtás:
A tanyagondnoki szolgáltatáshoz legjobban illeszkedik a szociális alapszolgáltatások közül a
házi segítségnyújtás. A szolgáltató eddigi tapasztalatai azt támasztják alá, hogy erre igény is
van, nem csak ellátottai részéről, hanem a város belterületi lakosai körében is. Gyomaendrőd
város, főleg az Endrődi településrész elöregedő lakónépességű. Sok idős lakos él egyedül
otthonában, jellemzően kertes családi házban, régi típusú, komfort nélküli parasztházban. A
település hosszan terül el, ami azt eredményezi, hogy viszonylag hosszúak a közlekedési
távolságok még egy-egy bevásárláshoz is, ami még jobban nehezíti az önmaga ellátására már
csak részben képes lakosság mindennapi életét.
A szolgáltatás célja segítséget nyújtani a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból,
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szolgáltató

1 A koncepció 1. számú melléklete tartalmazza a Gyomaendrőd Város tanyagondnoki
körzeteinek leírását.
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elsősorban a kevésbé ellátott külterületi lakosságot célozta meg az ellátással, figyelemmel a
külterület elhelyezkedésére és a külterületi lakónépesség magas arányára. Igény esetén a város
belterületén is részt vesz a szolgáltatás nyújtásában, fenntartva és megőrizve a város más
szolgáltatójával az együttműködést.
A működési engedélyben szereplő ellátható személyek száma: 36 Fő
Szerepvállalásukkal nő a szociális alapszolgáltatáshoz való hozzájutás lehetősége, erősödik a
civil és a közszféra együttműködése.

IV. 2. 4. Gyomai Református Szeretetotthon
A Gyomai Református Szeretetotthon 1996 óta működő bentlakásos idősek otthona. Az
intézmény Gyomaendrőd, Fő út 171. szám alatt található, jól megközelíthető autóbusszal is.
Az épület előtt buszmegálló van. A beköltözők 1 vagy 2 ágyas szobákban laknak. Minden
szobához fürdőszoba is tartozik. A lakók teljes ellátást kapnak és minden szobában - vagy a
szép, kényelmes társalgóban is - a kábel TV adásait nézhetik a beköltözők. 2006. évben a
városban pályázó intézmények között az első helyezést nyert el az intézmény a
környezetszépítési versenyben. A szép fák, dísznövények, különleges cserjék mellett kis kerti
tó található s a hangulatos díszburkolat is felemelő érzéssel nyugtatja meg az idős lakókat a
séták közben.
33 engedélyezett férőhellyel működik az idősek otthona, kis intézet lévén teremtik meg a
családias hangulatot. Nem csak Gyomaendrőd városából fogadnak a jelentkezőket, hanem az
ország távolabbi helyeiről is. Református intézmény, de felekezeti hovatartozásra való tekintet
nélkül lehet beköltözni a segítséget és gondoskodást kérőknek.
Az idősek otthonában az 1993. évi III. Szociális törvény 68/A.§-ában meghatározott
gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem
igénylő nyugdíjkorhatárt betöltött személyekről gondoskodik az intézmény. A tartós
elhelyezést igénybe vevők részére a nap 24 órájában biztosítják az ellátási formára előírt
szabályozók szerinti komplex ellátást.
Az idősek otthona mellett idősek klubját is működtetnek az intézmény keretein belül. A
szolgáltatás keretében az intézmény az ellátást igénybe vevőknek lehetőséget biztosít a
nappali tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére,
illetve igény szerint az étkeztetésre.
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V. .Információk a megyei szintű ellátórendszerről, kapcsolódási pontok
Gyomaendrőd Város a kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatásokon és
szakosított ellátásokon felül is lát el feladatokat. Ezeknek a plusz feladatoknak az ellátásával –
támogató szolgálat, átmeneti elhelyezést biztosító otthonok, idősek otthona – az
önkormányzat azt szeretné biztosítani, hogy az ellátásra szoruló idős emberek megszokott
lakókörnyezetükben tudjanak hozzájutni a szolgáltatásokhoz. Azonban a nem kötelezendő
feladatellátásnak határt szabnak az önkormányzat anyagi lehetőségei, az egyes ellátásokhoz
kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek. A településen felmerülő igények/igénylők
szempontjából

lényeges

kérdés

az,

hogy

hogyan

tudnak

hozzájutni

azokhoz

a

szolgáltatásokhoz, melyek ellátása a településen nem oldható meg. Önkormányzatunk mind a
kistérségi szinten, mind a megyei fenntartású intézményekkel megtalálta azokat a
kapcsolódási pontokat, melyek segítségével a településünkön nem működő ellátások
hozzáférhetőkké válnak a gyomaendrődön élő emberek számára is.
A hajléktalan személyek ellátása a Békési Kistérséggel együttműködve történik meg.
A pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós elhelyezése a Békés Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő bentlakásos intézményeiben valósul meg.
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VI. Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes
szintjein
1. Fejlesztési irányvonalak a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál .
Segítő szolgáltatások:
•

Beilleszkedési program szervezése és lebonyolítása rendszeres szociális segélyben
részesülők számára
Határidő: folyamatos.

•

Pszichológiai szolgáltatás nyújtása a működési területünkön.
Határidő: folyamatos.

•

Szabadidős programok: családi nap, éjszakai pingpong és akadályverseny, bűnmegelőzési
szabadidős integrációs tábor.
Határidő: folyamatos.

•

Információs kiadvány megjelentetése nyertes pályázat esetén.

•

A településen élő és tanuló fiatalok számára információ nyújtása és egyéb lehetőségek
biztosítása

ahhoz,

hogy

az

életüket

tudatosabban

éljék:

tudatosan

tervezzék

továbbtanulásukat, pályaválasztásukat, családi életüket. Tudatosítani kívánják a társadalmi
szerepvállalás fontosságát, és ösztönözni szeretnék a fiatalokat arra, hogy aktívan
vegyenek részt a társadalmi folyamatokban. (TÁMOP 5.2.5. nyertes pályázat esetén)
Határidő: 2013. március 31.
•

A TÁMOP 5.2.5 pályázat keretében utánkövetés a résztvevő gyermekek körében.
Határidő: 2012. október 31.

•

Szociális térkép elkészítésének koordinálása, amennyiben rendelkezésre állnak a tárgyi és
személyi feltételek illetve adottak a lehetőségek.
Határidő: folyamatos

Személyi és tárgyi feltételek biztosítása:
•

Törvényi létszám norma biztosítása.
Határidő: folyamatos.

•

Az előírt szakképzettségi szint elérése.
Határidő: 2012. április 30.

•

Minőségfejlesztési rendszer működtetése.
Határidő: folyamatos.

•

Informatikai rendszer folyamatos fejlesztése.
Határidő: folyamatos.
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Az ismertetett fejlesztési elképzelések megvalósítása komoly pénzügyi fedezetet igényel, amit
az önkormányzat csak saját erőből megoldani nem képes, ezért, mint azt már korábban is
említettük, minden pályázati lehetőséget ki kell használni annak érdekében, hogy a kitűzött
fejlesztési célok megvalósuljanak.
A kitűzött célok megvalósításának sorrendjét egyrészt meghatározza a törvényi kötelezettség,
másrészt az, hogy a jövőben milyen pályázati lehetőségek lesznek a szociális ellátórendszer
fejlesztésére, s hogy ezeken a pályázatokon milyen eredményességgel szerepelünk.

2. Térségi Szociális Gondozási Központ ellátórendszerének fejlesztésével kapcsolatos
terveink
A több mint három évtized alatt kialakított ellátó hálózat épületei, tárgyi eszközei folyamatos
felújításra, a modern igényeknek megfelelő fejlesztésre szorulnak.
A szakmai munka színvonalának emelése mellett célunk, hogy a személyes gondoskodást
nyújtó szolgáltatások objektív feltételeinek, tárgyi eszközeinek minőségét is fejlesszük.
A fenntartó önkormányzatok és az intézmény célja, hogy minden ellátotti csoport a rá
jellemző szükségleteknek megfelelő gondoskodásban részesüljön, melynek alapvető feltétele
a megfelelő tárgyi eszközök megléte.
Intézményhálózatunk

kiterjedt

ellátórendszerének

fejlődése

érdekében

folyamatosan

figyelemmel kísérjük a szociális szolgáltatásokat támogató pályázati lehetőségeket.
Idősek otthonán belül demens részleg létrehozása
Terveink között szerepel a tartós elhelyezést biztosító idősek otthona vonatkozásában, hogy a
törvényi szabályozásnak megfelelően azon ellátottaink részére, akiknél az illetékes demencia
centrum pszichiáterének szakvéleménye alapján a közép illetve súlyos demencia kórkép
megállapított, az idősek otthona épületén belül külön gondozási egységben, demens részleget
alakítunk ki.
Célunk, hogy a dementált idősek biztonságát és az egészséges idősek érdekeit egyaránt szem
előtt tartva időseinkről az élettani jellemzőiknek megfelelő környezetben gondoskodjunk.
Tárgyi környezet folyamatos minőségi fejlesztése az épületek külső - belső felújításával,
valamint az elhasználódott bútorzat tárgyi eszközök cseréjével. A gondozás – ápoláshoz
szükséges modern eszközök biztosítása.
Új Támogató szolgálati gépkocsi beszerzése a feladatellátás jövőbeni biztosíthatósága
érdekében.
Aktív munkaerő piaci eszközök alkalmazásával a szolgáltatások minél magasabb színvonalú
működtetéséhez

szükséges

minimum
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létszámon

túli

állomány

kiépítése.

Fejlesztések, tervek időbeni ütemezése

Demens részleg
kialakítása
Őszikék Idősek
otthonában
mosoda kialakítása
Támogató
szolgálati gépkocsi
beszerzés
Tárgyi eszközök
modernizálása,
épületek felújítása
Tanyagondnoki
gépkocsi beszerzés
Szolgáltatások
tárgyi eszközeinek,
segédeszközeinek
bővítése,
korszerűsítése
Minőségbiztosítási
rendszer ( ISO)
kialakítása alap és
szakosított
ellátásban egyaránt
Fogyatékosok
részére bentlakást
nyújtó
egység(lakóotthon)
létrehozása

Rövid távú
feladatok

Középtávú
feladatok

Hosszú távú
feladatok

X

X

X

X

Feladatok
megvalósulásának
költségvetési
fedezete
Pályázat, fenntartói
támogatás
Pályázat, fenntartói
támogatás
Pályázat, fenntartói
támogatás

X
Pályázat, fenntartói
támogatás
X

X

X
Pályázat, fenntartói
támogatás

X
X

X

X

Pályázat, fenntartói
támogatás

Pályázat, fenntartói
támogatás
X

X

X

Pályázati forrás,
Fenntartói támogatás

A fejlesztési elképzelések a következők szerint foglalhatók össze:
¾ A szociális szolgáltatások területén szükséges a törvényi szabályozásnak megfelelően,
a felmerült egyéni és csoportos szükségletekre azonnal reagálni tudó korszerű,
hatékony ellátó rendszer működtetése.
¾ A gondozás biztonságos tárgyi környezetének fejlesztése a szakmai munkát segítő
eszközpark modernizálása.
¾ A település csökkenő lakosságszáma, a helyi társadalmon belül az idős populáció
növekedése indokolttá teszi a humán szakemberek megtartását a humán erőforrások
fejlesztését segítő programok által.
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¾ Fogyatékkal élőket segítő szolgáltatások továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a
fokozott gondoskodást igénylő helyi fogyatékos lakosoknak ne kelljen vidéki
intézményekbe költözniük
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3. Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes szintjein
Feladatok megnevezése

Már megvalósított
feladatok
fenntartásá- 2011.
nak folya- I. félév
matos biztosítása
I. Az önkormányzat szabályozási hatáskörébe tartozó feladatok
I. 1. Szociális rendelet rendszeres felülvizsgálata
jogszabályi háttérnek való folyamatos megfelelés
x
x
biztosítása
I.2. Fenntartói irányítási feladatok
I. 2. 1. Fenntartói irányítási struktúra a szociális
szolgáltatások vonatkozásában:
- irányító szerv a képviselő-testület, melyet a
polgármester képvisel
x
-koordináló tevékenységét végző személy jegyző,
Humánpolitikai Osztály vezetője
-véleményező
szerv:
Helyi
szociálpolitikai
kerekasztal
I. 2. 2. tervezési, ellenőrzési, értékelési eljárások:
- éves költségvetés elkészítése – Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi és Humánpolitikai Osztálya,
x
intézmények részvételével, együttműködésével
- évente pénzügyi ellenőrzés (normatíva
igénybevétel) – belső ellenőr
x
X
- kétévente ellenőrzi és értékeli a szociális
intézmények szakmai munka eredményességét
külső szakértő bevonásával
- évente ellenőrzi a szociális intézmények
működésének törvényességét – humánpolitikai
osztály vezetője

Rövid távú
2011.
II. félév

2012.
I. félév

2012.
II. félév

x

Középtávú Hosszú
Feladatok
feladatok
távú
megvalósításának
feladatok költségvetési
fedezete

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

X

X
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X

Nem releváns
Költségvetésben
biztosított fedezet

X

Nem releváns

I. 3. ágazati szintű adatkezelési és adminisztrációs,
valamint információs szolgáltatási szabályok:
- FSZH adatbázisa –szociális intézmények
elektronikus nyilvántartásáról. Adatszolgáltatás
hivatali felelőse: oktatási előadó, intézményi felelős
a szociális intézmények vezetői
I. 4. Nem önkormányzati szereplők részvételének
szabályozása az ágazati együttműködésben
ellátások biztosításában –az ellátások biztosításában
partnerként kezeli az önkormányzat a civil
szervezeteket
I. 5. Lakossági tájékoztatás rendszerének és
eszközének áttekintése
I. 6. Intézményi- és ellátás fejlesztési programok
kialakítása, alapfeltételek megteremtése
I. 7. A koncepció a szociális ellátórendszer
áttekintését követően a meglévő intézményi
struktúrát tartja fenn. Az intézményi struktúra, a
feladatellátás
módjának
megváltoztatásához
szükséges az ellátott feladatok teljes körű pénzügyi
és szakmai elemzése, az otthonápolás költségeinek,
lehetőségeinek elemzése.
Elemzés
készítése:
Felelős
szociális
intézményvezetők, Humánpolitikai Osztály
Komplex pénzügyi és szakmai elemzés lehetővé
teszi a koncepció következő felülvizsgálatakor az
ellátórendszer teljes átvilágítását, a lehetőségek
feltárását.
I. 8. Koncepció következő – kétévenkénti felülvizsgálata

X

Nem releváns

x

Nem releváns

X
X

X

X
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Nem releváns
Költségvetésben
biztosított fedezet

VII. A koncepcióban foglaltak végrehajtásától várt eredmények
•

A jövőképben és az értékekben megfogalmazott alapelvek érvényesülése, a helyi
szociálpolitikai elvek megvalósítását segítő döntések, a működés átláthatósága;

•

A szociális szolgáltatások, szükségletetek és költségek kiszámíthatósága;

•

Tudatos és tervezhető ágazati szolgáltatás- és minőségfejlesztés;

•

A ráfordítások és források harmonizálása, a hatékonyság és a bevételek növelése;

•

Az

önkormányzati

szociálpolitika

kommunikációs

tevékenységének

javítása

(intézményi tájékoztató füzetek, szórólapok készítése), ezáltal a társadalmi elismerés
növelése;
•

A helyi szociálpolitika nyitott rendszerként való működése;

•

A különböző társadalmi csoportok érdekeinek, szükségleteinek eredményes
egyeztetése és beépítése a döntéshozatali mechanizmusokba;

•

A helyi szociálpolitika elismertebbé válása a társadalmi és fenntartói megítélés,
illetve a szakmai és etikai követelmények szempontjából;

•

A helyi jóléti rendszer fenntartható fejlődése;

•

A szolgáltatások színvonalának emelkedése, szakmai munka javulása.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő
költségvetási szervek közötti megállapodás módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 412/2009. (X.29.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta a Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény, a Határ Győző Városi Könyvtár és a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési
szervek közötti megállapodást a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjére vonatkozóan.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 14.§. (7) bekezdése alapján a két
szerv közötti munkamegosztásra és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan megállapodást kell kötni, melynek
tartalmaznia kell a tervezés-, a pénzkezelés-, az előirányzat-felhasználás-, az előirányzat-módosítás, a pénzellátás-,
a kötelezettségvállalás-, az utalványozás-, az ellenjegyzés-, az érvényesítés-, a számvitel-, az analitikus
nyilvántartás-, az információáramlás-, a szolgáltatás-, a FEUVE-, s a beszámolás, valamint a működtetés-, a tárgyi
eszköz felújítás-, a beruházás-, és a vagyonkezelés szabályait. A megállapodást a felügyeleti szervnek –
Gyomaendrőd Város Képviselő testületének – kell jóváhagyni.
2010. január 1-től az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet hatályon
kívül lett helyezve, a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet hatálybalépésével.
A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény költségvetési szerv nevét
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 13/2010. (I.28.) Gye. Kt. határozatával Közművelődési-Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény névre változtatta.
A jogszabályi változásból adódó módosítást az együttműködési megállapodás kiemelt szövege tartalmazza az
alábbiak szerint:
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a megállapodás
tervezet elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a megállapodás
tervezet elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti
megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a 412/2009. (X.29.) Gye. Kt. határozata alapján a pénzügyigazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére a Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény,
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Határ Győző Városi Könyvtár költségvetési szervek közötti
megállapodás módosítását az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályi változás miatt az alábbiak
szerint:
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MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS TERVEZET
Mely létrejött a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv és a ……………………………………………………….., mint önállóan működő költségvetési szerv között a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan.
A …………………………………………………………… költségvetési szerv a feladatellátáshoz gyakorolt funkciók
szerint önállóan működő költségvetési szerv. Az önállóan működő költségvetési szerv olyan jogi személyiséggel
rendelkező költségvetési szerv, amely saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési
szerv szakmai önállóságát nem érinti.
Az önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv kijelöli azt az önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő költségvetési szerv 292/2009. (XII. 19.)
Kormányrendelet 16. §. alapján meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ……./…..(…) Gye. Kt. határozata értelmében a
………………………………………………. alapító okiratában az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai
ellátására Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatalát jelölte ki.
Jelen megállapodás szabályozza az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet
alapján a két költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a tervezés, a pénzkezelés,
az előirányzat-felhasználás, az előirányzat-módosítás, a pénzellátás, a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az
ellenjegyzés, az érvényesítés, a számvitel, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, a szolgáltatás, a
FEUVE, s a beszámolás, valamint a működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás és a vagyonkezelés
tekintetében.
Az éves költségvetési rendeletében az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervre vonatkozóan is
meghatározza a
Bevételek
Saját bevételek
Támogatás értékű működési bevétel
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felújítások
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban
előirányzatát.
A fenti előirányzatok kialakításához – a Képviselő-testület által meghatározott szempontok szerint – az önállóan
működő költségvetési szerv az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerven keresztül szolgáltat adatot a
Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokon belül az önállóan működő
költségvetési szerv vezetője alakítja ki a részelőirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervvel történő egyeztetés lefolytatását követően.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott költségvetése
teljesítéséért.
Az önállóan működő költségvetési szerv, valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a „B önkormányzati költségvetést” és indoklását,
mely tartalmazza az önállóan működő szerv előirányzatait is.
Határideje az elemi költségvetési dokumentum benyújtására meghatározott időpont.
Az elemi /az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatait
együttesen tartalmazó/ költségvetés, valamint az elemi /félévi, éves/ beszámoló elkészítése, illetve az évközi
adatszolgáltatás a MÁK felé az önállóan működő és gazdálkodó szerv feladata.
Az önállóan működő és gazdálkodó szerv feladata az APEH felé az adóbevallások elkészítése, valamint annak
pénzügyi rendezése.
Az önállóan működő költségvetési szerv helyett a számviteli, analitikus nyilvántartások vezetését, - „számlarend”jében foglaltaknak megfelelően - az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv havonta tájékoztatja
az önállóan működő költségvetési szervet a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről.
Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak módosítását a meghatározott pénzügyi-gazdasági
feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél. A változás
kezdeményezéséhez az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének egyetértése szükséges.
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A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítményigazolásra, utalványozásra az önállóan működő költségvetési szerv
vezetője jogosult, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány ellenjegyzésére az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kijelölt személyek jogosultak, melyet az önálló működő és
gazdálkodó szerv SzMSz-ének 3. számú melléklete szabályoz. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét az
alábbi kiadási előirányzatok terhére illeti meg a kötelezettségvállalási jog.
Személyi juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény keretei között,
A napi működéshez szükséges dologi kiadásokra /intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadásokra/,
A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványra a költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzat erejéig,
A felújítási és felhalmozási kiadások körében az önállóan működő költségvetési szerv - testület által
jóváhagyott- költségvetésében meghatározott összeg erejéig.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet utalványozási jogával,
amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. Ebben az esetben a
polgármester látja el a kötelezettségvállalási és utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a gazdálkodási
feladatot ellátó szerv részére.
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni
kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Az utalványozást csak az érvényesített okmányra történő rávezetéssel az önállóan működő költségvetési szerv
gyakorolhatja, mindazon esetben ha a kötelezettségvállalás az ő feladata.
Az érvényesítést végző személy köteles gondoskodni az utalványozás ellenjegyzéséről, mely nélkül kiadás
teljesítése és bevétel beszedése nem valósulhat meg.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kötelezettségvállalásról köteles nyilvántartást vezetni a nyomonkövethetőség érdekében.
Nem kell utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő
okirat, átutalási postautalvány alapján befolyó bevételek beszedését. Amennyiben az ellenjegyző a
kötelezettségvállalással vagy utalványozással nem ért egyet „a ellenjegyzés utasításra történt” záradékkal látja el az
okmányt és erről 8 napon belül értesíti a jegyzőt.
A Képviselő-testület soron következő ülésén köteles vizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges
felelősségre vonást.
Az önállóan működő költségvetési szerv pénzkezelésére vonatkozó szabályokat Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala házi pénzkezelési szabályzata rögzíti. A szabályzat mellékletét képezi az önállóan működő költségvetési
szerv részére biztosított kihelyezett pénztár, melynek kezelésére az önállóan működő szerv vezetője által kijelölt
alkalmazott jogosult. Az önállóan működő költségvetési szerv jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére,
illetve a pénzkezelési szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Ezen pénzügyi,
adminisztratív feladat ellátását köteles a szerv vezetője az általa kijelölt alkalmazott munkaköri leírásában rögzíteni.
A kötelezettségvállalás során a szerződésekben, megállapodásokban, megrendelésekben pontosan rögzíteni kell a
számla benyújtás és a számla kiegyenlítés időpontját.
A ……………………………………………………… , mint önállóan működő költségvetési szerv a folyamatba épített
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a „Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalára és az önállóan működő intézményeire vonatkozó FEUVE szabályzat” előírásait köteles alkalmazni.
Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás:
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 79. §-ának, valamint a 80. §-ának (1)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni
értékű jogok feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására a 14/2003.(VI. 15.) KT rendeletet alkotta.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan működő költségvetési szerv vagyoni, számviteli
nyilvántartásait saját nyilvántartásain belül elkülönítetten köteles vezetni.
Az önállóan működő költségvetési szerv valamennyi tevékenységét, amelyre nem vonatkozik a
kötelezettségvállalási jog, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben eljárva köteles
lebonyolítani.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és kötelesek ennek megfelelően eljárni.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
…………………………………….
Önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv vezetője

……………………………….
Önállóan működő költségvetési
szerv vezetője

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Ugrainé Gróf Éva
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2007. (II. 22.) Gye. Kt. és 57/2007. (II. 22.) Gye. Kt.
határozatával fogadta el a cigány, illetve a német kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást
a helyi kisebbségek gazdálkodási rendjére vonatkozóan, melyet a FEUVE szabályaira vonatkozóan a 272/2008.
(VI.26.) Gye. Kt. határozat kiegészített.
2010. január 1-től az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet hatályba
lépésével a korábbi 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet hatályon kívül lett helyezve. Az új kormányrendeletben a
helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan megváltoztak a költségvetés és a beszámoló készítésére
vonatkozó tartalmi követelmények és az adatszolgáltatás határideje.
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján településünkön a
kisebbségi önkormányzatok az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint
gazdálkodnak, ezért a megállapodásban a részben önállóan működő költségvetési intézmény kifejezés helyett az
önállóan működő költségvetési szerv kifejezés kerül.
A korábban elfogadott együttműködési megállapodás felülvizsgálata során szükségessé vált a kisebbségi
önkormányzatok gazdálkodási rendjére vonatkozóan a részletesebb szabályozás.
Kérem az előterjesztést megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a megállapodás
tervezet elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a megállapodás
tervezet elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbi tartalommal elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete és a Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, valamint a Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete és a Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodást. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 56/2007. (II.22.) Gye. Kt. és az 57/2007. (II.22.)
Gye. Kt. határozat.
Együttműködési megállapodás tervezet
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 66.§-a, 68.§. (3) bekezdése alapján
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete és ……….Kisebbségi Önkormányzat (megalakulás
időpontja:……………...) Képviselő-testülete együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.
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A megállapodás szabályainak kialakítása:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény,
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet,
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr)
figyelembevételével történt.
Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 66.§-a alapján „a helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi
önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok végrehajtó szerve a költségvetési
szervként működő polgármesteri hivatal. A megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi kisebbségi önkormányzatok
gazdálkodása végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését
is.
A megállapodás részletesen tartalmazza a települési és helyi kisebbségi önkormányzat együttműködését
meghatározó szabályokat
a költségvetési koncepció készítésére,
a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére,
a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére,
az államháztartás rendszerén belüli információszolgáltatás rendjére.
A megállapodás kiterjed az államháztartáson kívülről származó pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos
feladatok ellátására is.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2005. január 1-től önálló adószámmal, önálló
törzsszámmal rendelkező, önállóan működő költségvetési szervként működik.
1.

A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A költségvetési koncepció elkészítése
A helyi önkormányzat megbízottat jelöl ki a helyi kisebbségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra.
A megbízott a költségvetési koncepció összeállítását megelőzően áttekinti a helyi kisebbségi önkormányzat
elnökével a helyi kisebbségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait,
ezek közül kötelezően a nemzetiségi, etnikai feladatok finanszírozásának együttes összegére vonatkozó
bevételeket.
Az Ámr. 37. §. (4) bekezdés a) pontja alapján a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének
a kisebbségi önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól – a tervezet elkészültét követő három napon belül
írásban – tájékoztatja a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét.
A jegyző a helyi önkormányzat koncepcióját a helyi kisebbségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja
véleményezés céljából.
A helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét véleményezi, az
erről szóló határozatát a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési koncepciójának határozatával egyidejűleg a
jegyzőnek megküldi.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési koncepciója a kisebbségi önkormányzat határozata alapján
változatlan formában beépítésre kerül a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetébe, illetve a helyi
kisebbségi önkormányzatnak a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetéről kialakított véleményét a
koncepciótervezethez kell csatolni.
A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig
benyújtja a Képviselő-testületnek. A helyi önkormányzat koncepció tervezetét a Képviselő-testület megtárgyalja és
határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.
1.2. A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának, az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének
elkészítése
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után
az önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében az elnök rendelkezésére
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bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó adatokat.
A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a kisebbségi önkormányzat költségvetési
határozattervezetétaz Ámr. 36. §. (1) bekezdése szerinti szerkezetben. A kisebbségi önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalja és határozatában kezdeményezi a helyi önkormányzat Képviselő-testületénél a feladatainak
ellátásához szükséges költségvetési előirányzatainak elfogadását, illetve befogadását.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát az elnök az Ámr. 37.§.(4) bekezdés d) pontja alapján az
elfogadását követően megküldi a helyi önkormányzat jegyzőjének annak érdekében, hogy a határozat változatlan
formában a helyi önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe beépítésre kerüljön.
A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke
rendelkezésére bocsátja véleményezés céljából.
A helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét véleményezi, az erről
szóló határozatát a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatával egyidejűleg a jegyzőnek megküldi.
A kisebbségi önkormányzat a költségvetési határozatát tárgyév február 10-ig úgy fogadja el, és az erről szóló
információt úgy juttatja el, hogy az Önkormányzat az ÁHT. 72. §., 79.§. és 82. §-ában, valamint az Ámr.-ben foglalt
határidőknek eleget tudjon tenni.
A költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet
a polgármester benyújtja a Képviselő-testületnek.
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi
önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról a polgármester tájékoztatja az elnököt.
A helyi kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait, egymástól elkülönítetten - az ÁHT 69.§. (2) bekezdésében
foglaltak szerint – az alábbi bontásban kell megtervezni:
Bevételek
Saját bevételek
Támogatás értékű működési bevétel
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak juttatása
Felújítások
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a helyi kisebbségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el vagy bevétel kiesése
keletkezik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a helyi kisebbségi önkormányzat módosítja
a költségvetésről szóló határozatát.
A helyi önkormányzat rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi kisebbségi
önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének
kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. E határozatnak megfelelően a helyi önkormányzat Képviselőtestülete módosítja a költségvetési rendeletét.
A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat előirányzatain egyéb módosítást nem
hajthat végre.
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3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről
A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről az Áht. 71.§-ában meghatározott benyújtási határidőt követő 30
napon belül - az államháztartás információs és mérlegrendszerének megfelelően - tájékoztatja a Kormányt. A helyi
kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt az önkormányzatnak úgy
szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.
3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A helyi önkormányzat költségvetési beszámolója tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzat beszámolóját is.
A helyi önkormányzatnak és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal
féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell
készítenie a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal. A kisebbségi önkormányzatnak a féléves
költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-ig, az éves beszámolót legkésőbb a következő év február 28-ig kell a
helyi önkormányzatnak megküldeni.
A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg a ¾ éves
helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet.
A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzat – költségvetési
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint
a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján a helyi
önkormányzatnak a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a helyi kisebbségi
önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának időarányos
teljesítéséről.
A helyi kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozatát a tárgyévet követő év április 10-ig úgy fogadja el, és
erről a helyi önkormányzatnak információt úgy szolgáltat, hogy a helyi önkormányzat Képviselő –testület felé fennálló
beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési beszámolóját az önkormányzati hivatal készíti el oly módon, hogy a
saját költségvetési beszámolójával egybeépíthető, illetve összevonható legyen.
A helyi önkormányzatnak a helyi kisebbségi önkormányzat adatait is tartalmazó felülvizsgált éves és féléves
beszámolóit a beszámoló elkészítését követő nyolc munkanapon belül kell benyújtani Magyar Államkincstárnak.
4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje
4.1. A költségvetés végrehajtása
A helyi kisebbségi önkormányzat olyan jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, mely saját gazdasági
szervezettel nem rendelkezik, pénzügyi-gazdasági feladatait Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el.
a)

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés rendje

A helyi kisebbségi önkormányzat nevében a helyi kisebbségi önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása)
során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott
kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem
használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a
kötelezettség ellenjegyzése után történhet.
A kisebbségi önkormányzat elnöke a kötelezettségvállalásról köteles nyilvántartást vezetni a nyomon-követhetőség
érdekében.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a gazdálkodási
feladatot ellátó szerv részére.
b)

Utalványozás, az utalvány ellenjegyzésének rendje
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A helyi kisebbségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának
elrendelésére (utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott kisebbségi önkormányzati
képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
Készpénz a polgármesteri hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a helyi kisebbségi önkormányzat
elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja.
A kötelezettség vállaló nem vállalhat kötelezettséget, és nem élhet utalványozási jogával, amennyiben a
tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el.
Nem kell utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő
okirat, átutalási postautalvány alapján befolyó bevételek beszedését.
Amennyiben az ellenjegyző a kötelezettségvállalással vagy utalványozással nem ért egyet „az ellenjegyzés
utasításra történt” záradékkal látja el az okmányt és erről 8 napon belül értesíti a jegyzőt és a helyi kisebbségi
önkormányzat képviselő-testületét.
c) Érvényesítés és ellenőrzés
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni
kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Az érvényesítést és az ellenőrzést az önkormányzati hivatal ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű
dolgozója végzi.
Az érvényesítést végző személy köteles gondoskodni az utalványozás ellenjegyzéséről, mely nélkül kiadás
teljesítése és bevétel beszedése nem valósulhat meg.
Gyomaendrőd Város … Kisebbségi Önkormányzata, mint önállóan működő költségvetési szerv a folyamatba épített
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalára és a hozzá tartozó önállóan működő intézményeire, szerveire vonatkozó FEUVE szabályzat előírásait
köteles alkalmazni.
(A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre és ellenőrzésre jogosult személyek
nevesítésére a helyi kisebbségi önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú mellékletében került sor.)
4.2. A kisebbségi önkormányzat számlái és a pénzkezelésre vonatkozó szabályok
A helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát az
önkormányzati hivatal költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó, külön a részére és kizárólagos
használatára megnyitott bankszámlán köteles lebonyolítani.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási számlán kívül a helyi kisebbségi önkormányzatok
pályázati elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet, melyről csak a megjelölt célokra fordítható
kiadások teljesíthetők.
A kisebbségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala házi
pénzkezelési szabályzata rögzíti. A kisebbségi önkormányzat készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros
elkülönítetten. A kisebbségi önkormányzat jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a
pénzkezelési szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy
hónapon, azaz 30 napon belül kötelesek elszámolni (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni juttatásként
adókötelessé válik).
Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján lehet
kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve.
Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett
összeget haladéktalanul vissza kell fizetni.
Ha ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell
számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt le.
4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
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Az önkormányzati hivatal a helyi kisebbségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat
nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
Az önkormányzati hivatal feladata az APEH felé az adóbevallások elkészítése.
A kisebbségi önkormányzatok helyett a számviteli, analitikus nyilvántartások vezetését, - „számlarend”-jében
foglaltaknak megfelelően - az önkormányzati hivatal végzi.
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel
való tartalmi egyezőségéért a helyi kisebbségi önkormányzat tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat
Képviselő-testületének elnöke, a helyi önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős.
Az együttműködési megállapodást az Ámr 37 §. (5) bekezdése alapján évenként január 15-ig kell felülvizsgálni és
szükség szerint kell módosítani. A jegyző a megállapodás vonatkozó szabályainak változása miatti módosítás
szükségességét a települési és a kisebbségi önkormányzatnak jelzi, a települési és a kisebbségi önkormányzat
Képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosítja.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
polgármestere

Kisebbségi Önkormányzat
elnöke

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ciklusbeszámoló elfogadása
Csényi István, Enyedi László, Jakucs Mária, Keresztesné Jáksó Éva, Kiss Ildikó, Koloh
László, Kürtiné Erdősi Klára, Liszkainé Nagy Mária, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tímárné
Binges Irén, Tóthné Varga Beáta, Ugrainé Gróf Éva, Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Áht. 50/A.§(4) bekezdése alapján a polgármester részletes jelentést tesz közzé az önkormányzat vagyoni és
pénzügyi helyzetéről, valamint a megalakulást követően keletkezett a későbbi éveket terhelő pénzügyi
kötelezettségekről. 1998-tól minden cikllus lezárásaként részletes beszámolót készítünk az eltelt időszak
eredményeiről és problémáiról. Az anyag készítése során nem csak az Áht-ban meghatározott kötelezettségről
készül számadás. Az előtejesztés célja, a ciklus lezárásán felül, hogy az újonnan megválasztásra kerülő képviselőtestület munkját is segítsük, illetve támpontokat adjunk a választási kampányban megfogalmazásra kerülő
célkitűzésekhez.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a beszámoló elfogadását javasolta a T.
Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság a beszámoló elfogadását javasolta a T.
Képviselő-testületnek.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A bizottság a beszámoló elfogadását javasolta a T.
Képviselő-testületnek.

Humánpolitikai Bizottság

A bizottság a beszámoló elfogadását javasolta a T.
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"ciklusbeszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006-2010 évekről készült beszámolót elfogadja, és
utasítja a polgármestert, hogy azt a honlapon tegye közzé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 08. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Liget Fürdő Kft. 2010. június 30.-i ügyvezetői beosztás átadás
átvételről
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a májusi ülésén döntött arról (216/2010. (V. 27.) Gye. Kt. határozata ), hogy
Kovacsics Imrét, 2010. július 01. napjával visszahívja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztségéből.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a júniusi ülésén (263/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. határozata ) rendelkezett
arról, hogy a saját tőke rendezéséhez átutalt 19 415 e Ft összeg tőketartalékba helyezéséről. A tőketartalékba
helyezésre kerülő összeg a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft számlájára történő utalása megtörtént.
A Képviselő-testület utasította az ügyvezetőt, hogy a jelenlegi könyvvezetési feladatokat ellátó könyvelő irodával az
első félévről lezárt mérleget, eredmény kimutatást kérjen, és az első félévre vonatkozó adóbevallásokat végeztesse
el, figyelemmel arra, hogy ezen okiratok az átadás átvétel szerves részét képezik.
Liget fürdő ügyvezető átadás átvételhez kapcsolódó eszköz leltározás 2010. június 30.-án végrehajtásra került.
Leltározásra kerültek a Kft. tulajdonában lévő, az üzemeltetésre átvett önkormányzati eszközök. A leltár során külön
kiemelt figyelmet fordítottunk az átadott vagyon műszaki állapotára, azok hiányosságaira. A megállapítások
jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, a műszaki állapotról fotók készültek, melyekből a legjellemzőbbeket az
előterjesztéshez mellékeltünk. A teljes fotóanyag a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályon
megtekinthető.
Az önkormányzat tulajdonában lévő eszköz és vagyonleltár összegzett megállapítási az alábbiak.
A nagyértékű eszközök között 2 db pénztárgép, 1 db VARI kisgép és szolárium selejtezésre javasolt, gyakorlatilag
használhatatlanok. A leltározási bizottság tájékoztatta a Liget Fürdő Kft.-t, hogy a selejtezésre javasolt nagyértékű
eszközökről be kell szerezni szakvéleményt, amely bizonyítja, hogy az eszköz gazdaságosan nem javítható illetve
működésképtelen.
A leltározás során vizsgáltuk az épületek, berendezések állapotát. A Széchenyi Terv beruházás keretében megépült
új gyógyászati és fedett fürdő épület általános műszaki állapotára helyenként a karbantartás hiánya tapasztalható,
melyek az alábbiak:
1. lábazat burkolat több helyen a vizesedés miatt elvált,
2. a fedett fürdő épület tetőszerkezet és a párkány között a falon beázás tapasztalható,
3. általában elmondható, hogy a vizes szerelvények egy része elhasználódott,
4. felülről történő beázás nyomai tapasztalhatóak, a gépészeti helyiségekben. A mennyezet több részén sérült a
födém. A vasszerkezet több helyen látható és rozsdásodásnak indult.
5. több fürdőgépészethez tartozó szerelvény, tolózár cserére szorul.
6. a szennyvízfogyasztás digitális mérője nem működik már több éve.
Az átadás – átvételi leltár többi részét a társaság végezte. A könyvelést végző cég 2010. június 30. napjával főkönyvi
kivonatot készített, melyet mellékeltünk az előterjesztéshez.
Az eszköznyilvántartással kapcsolatban a leltározásnál észrevételt tettünk, hogy számítógépes programmal
történjen elkülönítve a társaság saját vagyona és bérelt önkormányzati vagyon nyilvántartása, illetve a fürdőben lévő
idegen tulajdonú eszközök.
A társaság a teljes körű vagyonleltár illetve az átadás – átvételi jegyzőkönyv jelenleg még feldolgozás alatt áll.
Írásban kértük miután elkészült, amely az eszközleltár mellett tartalmazza a könyvelési, pénzforgalmi, működéshez
kapcsolódó működési engedélyek, szerződések, érvényben lévő kötelezettség vállalások dokumentumait abból egy
komplett példányt át kell adni a tulajdonos, Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
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Az önkormányzati eszközök leltározáshoz kapcsolódó feladat:
A társaság a selejtezéshez szükséges szakvéleményeket szerezze be, és tegye meg a javaslatot a selejtezésre.
A könyvelést végző cég rendelkezésre bocsátotta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010. június 30-i főkönyvi
kivonatot, továbbá a kivonatból összeállított évközi vagyonkimutatást.
A vagyonkimutatás alapján a társaság 2010. első félévi eredménye 6.087 ezer forint veszteség, amely -3.087 ezer
forint saját tőkét keletkeztet. A társaság kötelezettsége 32.447 ezer forint, ebből 12.500 ezer forint az önkormányzat
által rendelkezésre bocsátott kölcsön. Az első félév nettó árbevétele 36.798 ezer forint.
A társaság június – július havi értékesítés árvbevételeit a mellékelt táblázat tartalmazza.
Az önkormányzati támogatás a következők szerint alakult.
A 2010 évre költségvetési rendeletben jóváhagyott önkormányzati támogatás összege: 25 millió Ft. A 2010. évi 25
millió forint támogatás összege az első fél évben átutalásra került a társaságnak.
Az átadás átvételt követően az új vezetés az alábbi intézkedéseket hozta meg.
1. a belépő jegyárak módosításra kerültek. Külön kedvezményes ár lett megállapítva a gyomaendrődi lakosok
részére. A nem gyomaendrődi lakosok belépő jegyárai átlagosan 12%-kal, míg a gyomaendrődi lakosoké
átlagosan 31%-kal csökkentek.
2. a nyitva tartás 9 órától 20 óráig tart, a gyógyászat minden nap nyitástól 20 óráig rendelkezésre áll.
3. a nyitva tartás módosítása, illetve a vendégforgalom szezonja miatt 8 fő munkaerő felvételre került. Ebből
több fő után támogatásban részesül a társaság
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat
formájában tegye meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az 1-es és 2-es jelű határozati javaslatokat
egyhangúlag elfogadta.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság az 1-es és 2-es jelű határozati javaslatokat 3-3
igen szavazat mellett elfogadta.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az 1-es és 2-es jelű határozati javaslatokat
egyhangúlag elfogadta.

1. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Liget Fürdő Kft. 2010. június 30.-i ügyvezetői beosztás átadás átvételről
készített beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Átadás átvételi jegyzőkönyv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a Liget Fürdő Kft.-t, hogy a társaság a teljes körű vagyonleltár
illetve az átadás – átvételi jegyzőkönyv egy komplett példányát miután elkészült adjon át Gyomaendrőd Város
Önkormányzata részére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
a szabadpiaci bevételről, valamint a betegek által befizetett összegről

2009.
Szabadpiac

Nap

Létszám

2010.

Kezelések (Ft)

Bevétel ( Ft )

Szabadpiac

Nap

Szabadpiac és
TB-s
szállás+kem kezelések összesen (
önrész+szab
Ft )
ping
adpiac

Létszám

Kezelések (Ft)

Bevétel ( Ft )

Szabadpiac és
TB-s
szállás+kem kezelések összesen
önrész+szab
( Ft )
ping
adpiac

07.01

sz

531

391 990

46 680

438 670

07.02

cs

359

310 235

46 980

357 215

07.01

cs

sz
385

319 190

93 340

22 600

07.03

p

498

372 185

51 360

423 545

07.02

p

543

393 210

58 340

114 900

07.04

sz

738

621 725

33 000

9 600

664 325

07.03

sz

690

662 080

37 500

435 130
566 450
699 580

07.05

v

1295

1 071 320

41 580

77 100

1 190 000

07.04

v

662

598 390

46 800

48 640

07.06

h

591

472 965

55 980

37 000

565 945

07.05

h

206

165 620

60 000

5 670

231 290

07.07

k

503

344 635

53 260

16 900

414 795

07.06

k

370

309 580

66 580

65 700

441 860

37 100

07.08

sz

426

268 530

43 040

29 000

340 570

07.07

sz

226

190 710

33 740

07.09

cs

633

437 255

58 800

122 200

618 255

07.08

cs

409

243 150

69 600

07.10.

p

456

330 470

42 180

07.11

sz

540

517 095

31 460

07.12

v

807

630 775

07.13

h

746

469 420

07.14

k

756

563 205

693 830

261 550
312 750

372 650

07.09

p

451

376 890

94 640

49 680

521 210

58 800

607 355

07.10.

sz

1283

959 870

34 480

74 520

1 068 870

36 540

75 000

742 315

07.11

v

1181

1 089 480

57 840

38 840

1 186 160

62 320

173 200

704 940

07.12

h

421

436 420

71 220

48 920

556 560

63 380

32 700

659 285

07.13

k

495

446 150

106 740

47 220

600 110

24 360

07.15

sz

847

642 030

38 200

28 700

708 930

07.14

sz

403

529 160

75 000

07.16

cs

574

400 280

40 860

56 000

497 140

07.15

cs

517

493 570

121 640

628 520
615 210

07.17

p

155

596 550

75 520

49 600

721 670

07.16

p

507

531 800

77 660

81 480

690 940

07.18

sz

1337

1 088 035

44 760

228 200

1 360 995

07.17

sz

1183

1 136 610

85 580

134 920

1 357 110

07.19

v

370

298 905

22 260

56 600

377 765

07.18

v

665

673 360

59 760

72 350

805 470

07.20

h

703

459 960

75 600

69 100

604 660

07.19

h

285

322 140

72 520

177 100

571 760

07.21

k

685

465 160

53 420

165 600

684 180

07.20

k

326

567 870

62 500

27 240

657 610

36 480

568 670

1 098 310

07.22

sz

708

582 880

56 900

20 800

660 580

07.21

sz

435

422 190

110 000

07.23

cs

967

769 740

63 780

20 300

853 820

07.22

cs

558

548 770

83 660

07.24

p

685

531 230

54 740

58 600

644 570

07.23

p

645

728 020

107 040

263 250

632 430

07.25

sz

888

701 825

35 520

263 700

1 001 045

07.24

sz

447

493 870

34 320

108 040

636 230

07.26

v

1016

763 530

40 020

79 300

882 850

07.25

v

127

185 910

33 240

54 990

274 140

07.27

h

514

398 905

46 340

52 400

497 645

07.26

h

173

255 880

71 400

70 080

397 360

07.28

k

714

626 180

43 260

115 400

784 840

07.27

k

253

218 580

59 400

127 320

405 300

07.29

sz

636

494 455

56 860

86 600

637 915

07.28

sz

231

237 350

37 440

103 100

377 890

07.30

cs

757

629 400

69 420

70 800

769 620

07.29

cs

287

304 430

53 400

07.31

p

697

565 315

52 600

108 900

726 815

07.30

p

407

458 370

58 980

57 540

574 890

674

691 520

87 560

301 240

1 080 320

07.31
0

21 132

16 816 185

1 536 620

2 162 100

20 514 905

0

15 445

14 990 140

2 121 920

357 830

2 193 280

19 305 340

20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Humánpolitikai
Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A 2010. évi éves munkaterv szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a beszámolóját a Gyomaendrődi Ipari
Park helyzetéről. A beszámoló mellékelve lett az előterjesztéshez. A beszámoló számot ad az elmúlt időszak
változásairól. A beszámoló külön taglalja a telek értékesítés és beruházások, a Gyomaendrődi Ipari Park
infrastruktúrális fejlesztése első ütemének helyzetét, az inkubátorház építését valamint egyéb információkat
tartalamaz.
A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T.
Képviselő - testület elé.
Döntéshozói vélemények
Humánpolitikai Bizottság

A bizottság egyhangúlag javasolja a beszámoló
elfogadását.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A bizottság egyhangúlag javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság egyhangúlag javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság egyhangúlag javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolóját a Gyomaendrődi
Ipari Park helyzetéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

55

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. vételi ajánlata
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a tulajdonát képező Körösi Csoma Sándor u. 1. szám alatti ingatlanon építendő 5
lakásos sorházból kettő darab lakást felajánl megvételre Gyomaendrőd Város Önkormányzatának. Az
előterjesztéshez mellékelve lett az építendő lakások alaprajzi elrendezése, a homlokzatról látványterv. A társaság az
építendő 5 lakásból az alábbiakat ajánlja fel megvételre:
1. IV. jelű, 44,68 m2, 11.200 eFt bruttó vételár, fajlagos vételár: 250 eFt/m2,
2. V. jelű, 49,23 m2, 12.400 eFt bruttó vételár, fajlagos vételár: 252 eFt/m2.
A társaság ajánlata alapján a lakások ellenértékét előfinanszírozás formájában lehet megfizetni. A társaság
előterjesztési javaslata nem tartalmazza a kivitelezési munkák megkezdésének és bejezésének tervezett időpontját.
A tervezett lakásépítés helye előnyös, közel található a gyomai városrész központjához. A tervek alapján a szolgálati
lakások állománya új építésűekkel növekedne, melyeken várhatóan hosszabb távon nem kell jelentősebb
karbantartási, felújítási munkákat végezni.
Tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére a lakás vásárlások forrása: a 2008 évben kibocsátott
kötvényforrás.
A szolgálati lakások megvásárlásának előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat szolgálati lakás állománya 2 db új Nem tervezett önkormányzat
építésű korszerű lakással növekszik.
keletkeztet.
Az új lakások hosszabb távon minimális ráfordítást
igényelnek.

költségvetési

kiadást

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a hatályos közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. szerint az
ingatlan tulajdonjogának megszerzése közbeszerzési eljárás köteles. Az eljárás lehet nyílt hirdetménnyel induló
eljárás és lehet hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást is alkalmazni.
A helyi szabályozás alapján az ügyben a T. Képviselő – testület jogosult dönteni.
A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T.
Képviselő - testület elé.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság a határozati javslatot egyhangúlag
elfogadta.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság a határozati javslatot 3 igen szavazattal
elfogadta.

Döntési javaslat
"A Gyomaszolg Ipari Park Kft. vételi ajánlata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazadsági,
Humánpolitikai Bizottságokat valamint a bérlakások kezelőjét a Gyomaszolg Ipari Park Kft..-t, hogy tekintsék át a
bérlakás állományt. A bizottságok tegyenek javaslatot bérlakások számának növelése érdekében, dolgozzák ki a
közbeszerzési eljárás feltételeit és terjesszék be testületi ülésre.
A lakások megvásárlásnak forrása: a 2008 évben kibocsátott kötvényforrás.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaközszolg Kft. II. negyedéves beszámolója
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kft, mint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, helyi közszolgáltatás szolgáltatója
megküldte hivatalunknak a 2010. év II. negyedévben végzett hulladékszállítás teljesítéséről készített beszámolót,
melyet ezúton a T. Képviselő-elé terjesztünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a Gyomaközszolg Kft. II. negyedéves beszámoló elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság

A Bizottság a Gyomaközszolg Kft. II. negyedéves beszámoló elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a támogatási igény
szükségességét megfelelő alátámasztó számításokkal a 2010. szeptemberi
Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni.

Döntési javaslat
"A Gyomaközszolg Kft. II. negyedéves beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a hulladékszállításról készült beszámolót elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaközszolg Kft. beszámolója a szilárd hulladékszállításról
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A települési szilárd hulladékszállítási tevékenységet 2007. januártól az ebből a célból megalakított Gyomaközszolg
Kft. végzi. A 2010. júniusi testületi ülésen a T. Testület elfogadta a Cséffai János szakértő hatáselemzését és három
évre megkötötte a szerződést a közszolgáltatásra.
A bizottsági üléseken felkérték a Szolgáltatót, hogy mutassa be a díjtételek kialakítását.
A testületi ülésen a Gyomaközszolg Kft által elkészített anyag kiosztásra került. Annak kiegészítését kértük azzal,
hogy mutassa be a Szolgáltató az egységnyi hulladékmennyiségre jutó díjakat. A kiegészítés az előterjesztés
melléklete.
A kalkuláció alapján megállapítható, hogy a
a)lakossági hulladékszállítás bekerülési költsége több, mint amennyit az igénybevevő lakó fizet.
Pl. 120 literes hulladékedény ürítésének költsége:
364 Ft + áfa
a rendelet alapján fizetendő díj:
198 Ft + áfa
(A 2010. évre a különbözet fedezésére az önkormányzat 20.000.000,- forint díjkompenzációt ad át.)
b) vállalkozói díjtétel pedig jelentősen nagyobb a tényleges költségnél.
(közületi) hulladékszállításnál a költség:
371 Ft + áfa
a rendelet alapján fizetendő díj:
647 Ft + áfa
A Gyomaközszolg Kft által meghatározott a lakossági díj tartalmazza a hulladéklerakó telep ártalmatlanítási díját. A
szolgáltató által adott tájékoztatás szerint közületi díjakra néhány esetben még ráépül az ártalmatlanítási díj, amit
vagy közvetlenül a vállalkozó fizet a hulladéklerakó részére vagy a Szolgáltató tovább számlázza részére ( a
tájékoztató szerint ez az 5000 literes hulladékgyűjtőre vonatkozik).
A Gyomaközszolg Kft első féléves beszámolóját benyújtotta, és bemutatta, hogy a tervezett bevételtől eltérően
alakult, csökkent a bevételük. A bevétel csökkenéssel párhuzamosan nem került bemutatásra, hogy a csökkent
hulladékmennyiség a tevékenység kiadási/költség oldalát hogyan befolyásolta.
A bevétel kiesés miatt a Szolgáltató többlet díjkompenzációra nyújtotta be kérelmét az alábbiak szerint: az éves
szerződött összeget 4 millió + áfával kéri kiegészíteni, úgy hogy augusztusban 1.000.000,- Ft többlet
díjkompenzációt kér.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság

A Bizottság a Gyomaközszolg Kft. szilárd hulladékszállításról szóló beszámoló
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a Gyomaközszolg Kft. szilárd hulladékszállításról szóló beszámoló
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. A szolgáltatásra vonatkozó
szerződés módosítását jelenlegleg nem javasolja a testületnek, a következő
testületi ülésre részletes alátámasztó számításokkal kell újból beterjeszteni a
Gyomaközszolg Kft. kérelmét.

Döntési javaslat
"Gyomaközszolg Kft. beszámolója a szilárd hulladékszállításról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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A Képviselő-testület a Gyomaközszolg Kft települési szilárd hulladék szállításáról szóló beszámolót elfogadjal azzal,
hogy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés módosításával nem ért egyet. A Szolgáltató kérelmét részletes
költségszámításokkal alátámasztva a szeptemberi ülésre nyújtsa be.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről készített jelentés elfogadása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2010. évben az önkormányzati bérlakások ellenőrzésére két szempont alapján került sor:
1.
a lakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére került sor a szolgálati, a szociális, és a Magtárlaposi
úti költségalapú bérlakások esetében
2.
a költségalapú bérlakások esetében – Endrődi út, Magtárlaposi út – az épületek állagának, műszaki
állapotának felmérésére került sor.
1.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször
módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 12. § (4) bekezdése kimondja, hogy a bérbeadó a lakások rendeltetésszerű
használatát, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer ellenőrzi.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú
rendelet 15. § (5) bekezdésében az ellenőrzés évente egy alkalommal került meghatározásra. Erről a bérlőt legalább
8 nappal előbb értesíteni kell.
Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati-, szociális-, és a költségalapú (Magtárlaposi úti) bérlakások fenti
tárgyú ellenőrzésére 2010. június – július hónapban került sor.
Az ellenőrzés alkalmával megállapításra került, hogy a bérlők a lakásokat rendeltetésszerűen használják. Az
ellenőrzés alkalmával az is megállapításra került, hogy a lakásokban különböző műszaki problémák merültek fel,
melyet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt rendelet
meghatározza, hogy mely munkákat köteles a bérlő és mely munkákat köteles a bérbeadó elvégezni:
·
a rendelet 13. § (1) bekezdése alapján: „bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és
ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről.”
·
ugyanezen rendelet 15. § (4) bekezdése kimondja: „Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer
meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni.”
A felmerült műszaki problémák a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel, mint a bérlakások kezelőjével megismertetésre
kerül, azzal, hogy a 2011-es felújítási és karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye figyelembe.
2.
A költségalapú bérlakások műszaki problémáit 2010. júniusi testületi ülésen már megismerte és tárgyalta a
Képviselő-testület, és azt a döntést hozta, hogy a bérlakások kezelője az ismertetett műszaki problémákat mérje fel
és a munkák elvégzésére 2010. július 31. napjáig készítsen költségvetést és ütemtervet.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. határidőre megküldte a műszaki problémák felmérését és a szükséges felújítási
karbantartási munkák költségvetését tartalmazó számításait.
A karbantartási és felújítási munkák elvégzése a Gyomaszolg Ipari Park Kft számítása alapjánaz Endrődi úti
lakásoknál összesen bruttó 3.607.126.-Ft-ba, a Magtárlaposi úti bérlakásoknál összesen bruttó 7.760.905.-Ft-ba
kerül. Mindösszesen a munkák elvégzésének költsége 11.368.031.-Ft.
A munkák elvégzésére rendelkezésre álló összeg, a 2010. első negyedévéig felhalmozódott 11.251.000.-Ft.
Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kimutatását, mely részletesen
tartalmazza az elvégzendő munkákat, és azok költségeit.
A Városüzemeltetési Osztály megvizsgálta a Gyomaszolg Ipari park Kft. kimutatását és az alábbiakat javasolja a
Képviselő-testület számára:
- az Endrődi úti lakásoknál javasolja az elvégzendő munkák költségvetésének elfogadását,
-a Magtárlaposi úti lakásoknál nem ért egyet a belső szigetelési munkák elvégzésével, hiszen az épület külső
szigetelése megoldott. Más megoldást kell találni a helyiségek penészesedésének megszüntetésére. Ezért azt
javasolja, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. alternatív megoldási javaslatot dolgozzon ki, melyet terjesszen be a
novemberi testületi ülésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
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Humánpolitikai Bizottság

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.

Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.

1. döntési javaslat
"Önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről készített jelentés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérlakások rendeltetésszerű használatának
ellenőrzéséről készített beszámolót megvitatta, s azt elfogadta. A Képviselő-testület ezzel egyidőben tájékoztatja a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, mint a bérlakások kezelőjét a bérlakások műszaki problémáiról és felhívja a figyelmét,
hogy a 2011-es felújítási és karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye figyelembe.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Költségalapú bérlakások felújítási munkálataira készített költségvetés és ütemterv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrődi úti költségalapú bérlakások felújítását 2010.
december 20. napjáig netto 2.914.431 Ft összegben az előterjesztés mellékletét képező részletezés szerint
engedélyezi a Gyomaszolg Ipari Park Kft., mint a bérlakások kezelőjének számára. A Képviselő-testület ezzel
egyidejűleg a Magtárlaposi úti bérlakások felújításával kapcsolatban nem fogadja el a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
által készített ütemtervet az elvégzendő munkákról és utasítja a lakásokat kezelő Kft.-ét, hogy a penészesedés
megszüntetésére alternatív megoldási javaslatot dolgozzon ki és azt írásban terjessze elő a Képviselő-testület
novemberi ülésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 10. 31.
Felelős: Egeresi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

Fő u. 45/1.
Samu Istvánné

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Fő u. 45/2.
Katona Péter
Apponyi u. 24/A
Hubenkó Erzsébet

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

nem

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Szolgálati bérlakások
Álmos u. 11
Dr. Krizsán Anett
Hősök útja 39/B.
Ricsey Edit

Igen
-

-

-

-

-

Igen

Igen

-

-

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

A lakás rendezett,
tiszta
A
Humánpolitikai
Bizottság a 92/2010.
(IV. 19.) Gye. Kt.
Hum.
Biz.
határozatával a lakás
tetőfelújítási
munkálatairól és a
bádogos
munkák
elvégzéséről döntött.
A bejárati ajtó,
valamint az ablakok
szigetelése nem jó. A
vízmelegítő tisztítása
időszerű lenne. Az alsó
épületben nincs
villany, ennek
vezetékelését kérte a
bérlő.
A lakás rendezett,
tiszta.
A lakásban a konyha
sarki fal megrepedt. A
közlekedő és a
nagyszoba falai
vizesedik. Az épület
külső faláról a vakolat
hullik. A bérlő
elmondása alapján a
vízszámla magas.

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Apponyi u. 24/C.
Ajtai Andrea
Népliget u. 1/A.
Janurik Judit

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Október 6. ltp. A/2.
Hanyecz Ildikó

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. A/13.
Berg Andrea

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. B/8.
László Gabriella

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

-

Apponyi u. 24/B.
Elek Gyöngyi

2

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

A belső szobában a fal
vizesedik,
penészesedik. A
nagyszobában a plafon
beázott, azonban a
cserép megigazításra
került. A szobában a
fűtőtest kicsi nem lehet
felfűteni a szobát.
A lakás rendezett,
tiszta.
A lakásban a középső
szobában és a
fürdőszobában a
plafonon beázás
nyomai látható,
azonban a cserép
megigazításra került.
A lakásban a festést és
mázolást időszerű
lenne elvégezni.
A kisszobában az ablak
mellett és alatt a
vakolat málik, mivel
beázott. A
nagyszobában az
erkélyajtó alatt az
esővíz befolyik. A WC
szellőzőjén, nagyobb
csapadék esetén a víz
befolyik.
A nagyszobában a
gázkonvektor őrlángját
a szél könnyen kioltja.

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
-

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Dózsa Gy. u. 1/I.
Ugrin Frigyesné

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Fő u. 210.
Timárné dr. László Anikó

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

-

-

-

Nem

Október 6. ltp. B/3.
Dékány Bálint
Vásártéri ltp. ½.
Lőrincz Antal

Szociális bérlakások:
Bacsalaposi u. 6.
Sarkadi Mónika

3

Igen

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

A lakás rendezett,
tiszta.
A nyílászárók
szigetelése elöregedett,
nem megfelelően
zárnak.
A lakás falai alulról
vizesednek. A lakás
rendezett, tiszta.
Az utcára nyíló
ablakok nem
megfelelően zárnak,
eső esetén a víz
befolyik. A konyhában
a plafon beázott. A
lakás rendezett, tiszta.
A bérlakás 2008-ban
teljes egészében
felújításra került .
A bérlő a bérlakásra
vételi
szándékot
jelentett be, melynek
ügyintézése
folyamatban van.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Vízmű sor 2/E.
Kállai Istvánné

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Vízmű sor 2/F.
Bacsa Imréné és
Bacsa Imre
Vízmű sor 2/G.
Dobák Károlyné

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Igen

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Vízmű sor 2/H.
Mórócz Józsefné
Vízmű sor 2/J.
Szabó István

Nem

Nem

Nem

-

-

-

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Petőfi S. u. 6/B.
Zöld Imréné

4

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

Az épülethez tartozó
melléképületen a
cserép hullik. A kamrafürdőszoba-WC falain
repedés látható, a fal
megindult. A bérlő
elmondása alapján a
villanyvezeték ráz.
A lakásban lévő
falicsapnál a víz nem
folyik le. A lakás
festése, mázolása
aktuális lenne.
A lakás festése
mázolása aktuális
lenne.
A lakás rendezett,
tiszta, a lakás felújítása
ebben az évben történt
meg.
A lakás rendezett,
tiszta.
A lakás festése,
mázolása aktuális
lenne. A bérlő
elmondta, hogy az
épület előtető-részéről
a cserép hullik,
balesetveszélyes.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
Festése,
pótlása
mázolása
mázolása
Igen
Nem
Nem
-

Festése,
mázolása
-

Vízmű sor 2/L.
Vékony Ferenc

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Nem

Vízmű sor 2/N.
Dógi Mihályné

Igen

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Vízmű sor 2/P.
Kovács Margit

Igen

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Október 6. ltp. A/12.
Rafael Jenőné

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

-

-

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Vízmű sor 2/K.
Harsányi Lajosné

Kertes ház esetén
Lakás burkolatainak: falainak,
ajtóinak, ablakainak

5

pótlása

Festése,
mázolása
Nem

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

pótlása
Az ellenőrzés
időpontjában a hátsó
udvar kaszálása még
nem történt meg. A
lakás nyílászáróinak
mázolása időszerű
lenne.
Az ellenőrzés
időpontjában a hátsó
udvar kaszálása még
nem történt meg. A
lakás helyiségeinek és
nyílászáróinak festése,
mázolása időszerű
lenne.
A lakás
rendeltetésszerűen van
használva.
A szobában a kémény
mellett a fal beázik. Az
ajtóban az üveg kitört,
annak cseréje
szükséges lenne. Az
épület hátsó sarkánál
az ereszcsatorna eltört.
A kisszobában az
ablakot nem lehet
kinyitni. A bérlő
egyedi vízóra
felszerelését kérte.

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása
Igen
Nem
Nem
Igen
Nem
Igen

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
-

Október 6. ltp. B/5.
Diósi Mihályné

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. B/6.
Szűcs Jánosné
Október 6. ltp. B/10.
Pelyva Máténé

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

-

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. B/11.
Forgács Éva

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. B/12.
Neibort Istvánné

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

-

Október 6. ltp. B/2.
Wágner Mihályné

6

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

A bérlő elmondása
alapján az elektromos
hálózat felülvizsgálata
szükséges, mivel a
biztosíték gyenge, 2 db
elektromos készülék
használata egyidejűleg
nem lehetséges. A
lakásban a bojler és 3
db konvektor cseréjét a
Kft. elvégezte.
A lakásban a falak és a
nyílászárók festése
időszerű lenne.
A nyílászárók
szigetelése elégtelen.
A lakásban a festést,
mázolást időszerű
lenne elvégezni. A
gázóra a
felhalmozódott tartozás
miatt kikapcsolásra
került.
A fürdőszobában és a
WC-ben a plafon
penészesedik.
A lakás rendezett,
tiszta

Megtörtént e az elmúlt egy évben

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Lakás burkolatainak: falainak,
ajtóinak, ablakainak

Kertes ház esetén

Lakás központi
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
mázolása

Festése,
mázolása

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

Lakás burkolatainak: falainak,
ajtóinak, ablakainak

Festése,
mázolása

pótlása

Október 6. ltp. B/13.
Fazekas Béláné és
Fazekas Béla

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Kör u. 39.
Víg Erzsébet
Költségalapú bérlakások

Igen

Nem

Nem

-

-

-

Igen

Igen

Magtárlaposi u. 14/1.
Szabó Anikó
Magtárlaposi u. 14/2.
Kiss Hajnalka
Magtárlaposi u. 14/3.
Papp István

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

7

pótlása

Festése,
mázolása

pótlása
A kisszobában és a
konyhában az ablakok
alatt a fal beázik. A
WC-ben és a
fürdőszobában a
plafon szintén beázik.
A gázóra a
felhalmozódott
tartozás miatt
kikapcsolásra került.
A bejárati ajtó farésze
korhad, nincs WC.

A lakás rendezett,
tiszta
A lakás rendezett,
tiszta
A fürdőszobában, a
hálószobában és a
közlekedőben a plafon
penészesedik. A
fürdőszobában a
túlfolyócső elmozdult,
így a garázsban a
plafon beázott.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak: falainak,
Lakás központi
ajtóinak, ablakainak
berendezéseinek: radiátor,
konvektor, bojler stb.
Festése,
pótlása
cseréje
Karbanpótlása
cseréje
mázolása
tartása
Igen
Nem
Nem
Igen
Nem
Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó melléképület
Az udvar, az épülethez tartozó
és kerítés állagmegóvása
közterület és járda
folyamatosan biztosított
folyamatosan rendben tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Magtárlaposi u. 16/1.
Mraucsik Szilvia

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi u. 16/2.
Nagy Péter

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi u. 16/3.
Paraizs Tamás

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi u. 16/4.
Szerető Gabriella

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Önkormányzati lakás
címe/bérlő neve

Magtárlaposi u. 14/4.
Herter Róza

8

Lakás állapotára
vonatkozó egyéb
megjegyzés

A lakás felső szintjén
és a lépcsőfeljáró falai
penészesedik.
A fürdőszobában, a
szobában és a
kamrában a fal kissé
penészesedik. A
lépcsőfeljárónál beázás
nyoma látható,
azonban a cserép
pótlása megtörtént, így
a beázás megszűnt.
A lakás felső szintje
penészesedik,. A
gázkazán karbantartása
időszerű lenne, mivel
fűtési idényben
egyszerre nem lehet
használni a boylert
melegítésre és a
melegvíz előállításra.
A felső szinten lévő
helyiségek
penészesednek. A
földszinten a külső fal
vizesedik.
A felső szinten a
nyílászárók környékén
penészesedés látható,
valamint a
lépcsőfeljáróban.

25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása, kiutalása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-i testületi ülésen a Gyomaendrőd,
Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakásban a 2011. évi befizetett lakbér bevételének terhére engedélyezte a
fürdőszoba linóleumának szegélyezését, a villanyvezeték átvizsgálását, továbbá az épület külső falán az
állagmegóvás érdekében a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzését - külső vakolat kijavítása, tetőcserép
pótlása, széldeszka cseréje, ereszcsatorna meghosszabbítása – valamint az utcafronton a kerítés javítását. Ezzel
egyidejűleg utasította a kezelőt a lakbérbevétel terhére elvégzett munka értékéről adjon számot.
A Gyomaszolg Ipari park Kft. írásban beszámolt (1. számú melléklet) az elvégzett munkákról, melynek költsége
396.501.-Ft. Csényi István vagyongazdálkodási ügyintéző helyszíni ellenőrzés során megállapította, hogy a
fürdőszobai linóleum szegélyezése nem történt meg. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. részéről Molnárné Varga Margit
elmondta, hogy a linóleum és az alatta lévő aljzat rossz állapotban van, ezért az egésznek a cseréje lenne
szükséges.
Javaslom a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által elvégzett munkákról készített jelentésének elfogadását.
A Képviselő-testület júniusi testületi ülésen a szolgálati lakás felújítása mellett arról is döntött, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény álláshirdetés pályázati eljárásának lezajlását követően az intézmény által megnevesített
két fő részére szolgálati bérlakást biztosít a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám, valamint a megüresedő
Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatt, a munkába állástól kezdődően, 2015. év június 30. napjáig, de maximum
addig, míg nevezettek munkaviszonya a Városi Egészségügyi intézménynél fennáll. A bérleti szerződések
megkötését, a nevesítést követően a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya készíti elő és hajtja végre.
A pályáztatási eljárás lezajlását követően a védőnő megtekintette a lakást, azonban azt nem fogadta el és nem is
kezdett el dolgozni az intézménynél. A másik védőnő pedig az ittlakás helyett a bejárást választotta. Az intézmény
tájékoztatása szerint a Népliget u. 1/B szám alatti lakásra ebben az évben nem tart igényt, de a Fő u. 45. szám alatti
lakásra továbbra is igényt tart a dr. Jánosík Bertalan körzetébe jelentkező háziorvos számára.
2010. augusztus 6-án Farkas Zoltánné a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola intézményvezetője jelezte,
hogy eredményesen zárult az angoltanári állás pályáztatási eljárása. Az állás betöltésének feltétele volt szolgálati
lakás biztosítása pályakezdő pedagógus részére. Békési lakosú pályakezdő pedagógus nyerte el az állást, aki igényt
tart a Népliget u. 1/B. szám alatti lakásra. Kérelmét írásban is benyújtotta (2. számú melléklet) 2010. augusztus 6.
napján.
Farkas Zoltánné jelezte hogy a szolgálati bérlakás fürdőszobájában a meglévő és elhasználódott linóleumot
járólapra cseréltetné le, oly módon, hogy az intézmény költségvetésének terhére megvásárolja a szükséges
járólapot, és kérné a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-ét a munka elvégzésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Humánpolitikai
Bizottság

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakás felújításáról készített jelentés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által a Gyomaendrőd,
Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakásban elvégzett munkákról készített jelentést elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Fő u. 45. szám alatti szolgálati bérlakással kapcsolatos intézkedés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatti szolgálati
bérlakást a Dr. Jánosík Bertalan háziorvosi körzetébe jelentkező háziorvosnak biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati
lakást Kertész Bettina Békés, Kereszt u. 9. szám alatti lakos részére kiutalja 2010. szeptember 01. napjától 2012.
július 31. napjáig, de maximum addig, míg nevezett munkaviszonya a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskolánál fennáll.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 4. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám
alatti szolgálati lakás fürdőszoba linóleumának cseréjét oly módon, hogy a szükséges járólapokat a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola saját költségvetéséből biztosítja, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégzi a linóleum
cseréjét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 64

26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Bérlakások, és a Polányi Máté utca 43. szám alatti építési telek értékesítése
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság, Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező alábbi bérlakások és a Polányi Máté utca 43. szám alatti
építési telek nyílt árverésen való értékesítését javaslom a későbbiekben leírt feltételek mellett.
Az értékesítésről Képviselő – testület, illetve a Humánpolitikai Bizottság hozott döntést a Losonczy u. 16., és Petőfi
u. 6. szám alatti bérlakások esetében. A Losonczy utca 16. szám alatti ingatlan megvásárlására jelenleg több
érdeklődő van. A Petőfi utca 6. szám alatti társasház bérlője korábban már jelezte vételi szándékát, azonban az
értékesítést akadályozó, az ingatlant terhelő pályázati támogatást biztosító jelzálogteher július hónapban került
törlésre. Az iskola utca 6. szám alatti lakás műszaki állapota felújítást igényel, a felújítás összege azonban olyan
nagymértékű, 623 eFt, amely már gazdaságtalan. A Bacsalaposi u. 6. szám alatti lakás bérlői kérelmet adtak be a
lakás megvásárlására. A bérlők szeretnék felújítani a leromlott állapotban lévő ingatlant, miután megvásárolták. Az
önkormányzat tulajdonát képező Polányi Máté utca 43. szám alatti bérlakás Képviselő – testületi döntés alapján
bontásra ki lett jelölve. Az ingatlan bontását a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végezte.
Az ingatlanok azonosítói és főbb jellemzői

1. Losonczi u. 16.
Megnevezés/ cím
Településen belüli fekvése
Helyrazi szám:
Telek területe:
Megnevezése:
Műszaki jellemzők:
Falazata:
Helyiségei:

Losonczi u. 16.
Gyoma településrész
3830
732 m2
Lakóház, udvar, gazdasági épület

Közművesítettsége:
Melegvíz-ellátás:

Villany, víz, gáz
Fali melegvíztermelő készülékkel

Fűtési módja:
Hasznos alapterület (
Szobaszám ( db ):
Egyéb jellemzők:

m2

):

Vályog
1 db szoba, konyha, kamra

Helyi vegyes tüzelés radiátorokkal
49
1
Leromlott műszaki állapot. Üresen áll. Felújítása gazdaságtalan.

Becsült érték:

439 eFt
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2. Petőfi utca 6.
Hrsz.
Cím:
Művelési ág:
Hasznos alapterület:
Helyiségek száma:
Fűtése:
Melegvíz:
Komfortokozat:
Műszaki állapot:
Bérlője:
Becsült érték:

11/A/2
Petőfi utca 6.
Lakás
93 m2
2 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba, WC, fáskamra
Egyedi
Villanybojler
Komfortos
Felújításra szorul. A felújítás gazdaságtalan.
Zöld Imréné
2 millió 353 eFt

3. Iskola u. 6.
Cím
Településen belüli fekvése
Helyrajzi szám
Művelési ág
Terület nagysága
Terhek
Helyiségei
Közművesítettség
Melegvíz-ellátás
Fűtési módja
Hasznos alapterület (
Szobaszám ( db )
Egyéb jellemzők

m2

)

Becsült érték:

Iskola u. 6.
Öregszőlő
Településrész
8322
Lakóház, udvar, gazd. épület és kert
Lakóház: 400 m2, kert: 926 m2, 2,42 AK
Tehermentes
2 db szoba, konyha, kamra, előszoba
Villany, vezetékes víz
Nincs.
egyedi
59
2
Az utcában a gázközműre való rácsatlakozás biztosított. Az épület leromlott
műszaki állapotban van. Felújítása gazdaságtalan. Üresen áll.
579 eFt

4. Bacsalaposi u. 6.
Cím
Településen belüli fekvése

Bacsalaposi u. 6.
Öregszőlő
Településrész

Az ingatlan – nyilvántartás adatai
Helyrajzi szám
8028
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Művelési ág
Terület nagysága
Terhek
Műszaki jellemzők
Helyiségei
Közművesítettség
Fűtési módja

Hasznos alapterület ( m2 )
Szobaszám ( db )
Egyéb jellemzők
Bérlője:
Becsült érték:

5. Polányi Máté utca 43.
Cím
Településen belüli fekvése
Az ingatlan – nyilvántartás adatai
Helyrajzi szám
Terület nagysága
Terhek
Helyi építési szabályozás szerinti
besorolás:
Becsült forgalmi érték:

Lakóház, udvar, gazd. épület és kert
Lakóház: 400 m2, szántó 3: 6131 m2, 20,78 AK
Tehermentes
1 db szoba, konyha, kamra
Villany, víz fúrt kútból
egyedi
44
1
Az épület leromlott műszaki állapotban van. Felújítása gazdaságtalan.
Sarkadi Mónika
372 eFt.
Polányi Máté u. 43.
Endrődi
Településrész
5611/5
4628 m2
Tehermentes
Lf. Jelű falusias övezet. A szabályozás alapján az ingatlanon lakóépület
építésére alkalmas 4 db telek alakítható ki.
3.240 eFt.

Az érintett ingatlanok a helyi szabályozás besorolása alapján korlátozottan forgalomképesek helyi döntés alapján. Az
ingatlanok értékesítése Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítésénél a bérlő részére
elővásárlási jogot biztosít. A törvény kimondja, hogy amennyiben az arra jogosult ( bérlő ) vásárolja meg a lakást,
akkor részére – kérelmére – legalább tizenöt évi részletfizetési kedvezményt kell adni. Ha a jogosult kéri a
szerződéskötéskor megállapított vételár legfeljebb húsz százalékának egy összegben való megfizetése köthető ki.
Részletfizetés esetén a tulajdonjog vevő javára vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásban történő
bejegyeztetéséhez a teljes vételár megfizetésékor külön nyilatkozatban járul hozzá az önkormányzat, addig
tulajdonjogát kifejezetten fenntartja.
Az elkészített értékbecslési szakvélemények terjedelmi okok miatt nem lettek mellékelve az előterjesztéshez, azok a
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályon illetve a testületi ülésen megtekinthetők
A helyi rendelet és versenyeztetési szabályzat alapján az ingatlanokat nyilvános liciten, versenytárgyaláson kell
értékesíteni.
Az ingatlanok értékesítését az alábbi feltételek mellett javaslom.
Az árverés időpontja: 2010. szeptember 24. de. 10.00 óra,
Az ingatlanok kikiáltási ára:
1. Losonczy utca 16., 439 eFt.,
2. Petőfi utca 6., 2 millió 353 eFt,
3. Iskola utca 6., 579 eFt,
4. Bacsalaposi utca 6,. 372 eFt,
5. Polányi M. u. 43., 3.240 eFt.
Az árverés helye: Városháza tanácskozó terme
A licitálandó ingatlanra – legkésőbb 2010. szeptember 24.-én de. 9.00-ig – a kikiáltási ár 10%-át kitevő szerződés
megkötését biztosító árverési előleget /bánatpánz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja figyelemmel az 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott
elővásárlási jog gyakorlásának szabályaira.
A nyertesnek a licitálást követően 8 napon belül meg kell kötnie az adásvételi szerződést.
A vételár megfizetése legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg.
Amennyiben a Petőfi u. 6. szám alatti lakás esetében a jelenlegi bérlő nyeri a licitálást, akkor az 1993. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései alapján javaslom a lakás vételárának megfizetésére 15 évi részletfizetési kedvezményt adni, a
vételár 20%-ának egyösszegben való megfizetésétől való eltekintés mellett.
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A Bacsalaposi u. 6. szám alatti ingatlan nem állami tulajdonból került önkormányzati tulajdonba, ezért a már
korábban alkalmazott 5 éves bérleti szerződés megkötését javaslom, amely egyben adásvételi előszerződés is.
Ennek megfelelően a bérlő 60 hónap alatt fizeti a bérleti díjat, amely elismerésre kerül vételárként.
Az ingatlan értékesítések előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
Csökken az önkormányzat bérlakás és építési telek
állománya.
A leromlott műszaki állapotú bérlakások felújítására nem
kell jelentős összegeket fordítani.
A Petőfi u. 6., illetve a Bacsalaposi u. 6. szám alatti
bérlők számára lehetőség nyílik a lakóingatlanok
megvásárlására.
A Véleményező Bizottságok a Polányi Máté u. 43. szám alatti ingatlan értékesítését nem javasolják. Az ingatlan
alkalmas bérlakásprogram kerében önkormányzati bérlakások kialakítására.
A Véleményező Bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T.
Képviselő - testület elé.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a Polányi Máté utca 43. szám alatti ingatlan
értékesítését nem javasolja.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság a Polányi Máté utca 43. szám alatti ingatlan
értékesítését nem javasolja.

Humánpolitikai Bizottság

A Bizottság a Polányi Máté utca 43. szám alatti ingatlan
értékesítését nem javasolja.

Döntési javaslat
"Bérlakások, és a Polányi Máté utca 43. szám alatti építési telek értékesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező az alábbi árverési hirdetésben
részletezett ingatlanokat értékesítését meghirdeti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Az önkormányzat tulajdonában lévő alábbiakban részletezett ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen
az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám

Terület nagysága, egyéb megjegyzés

3830

Losonczy utca 16. szám.
1 db szoba, konyha, kamra, 49 m2.

11/A/2

Petőfi utca 6.
2 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba, WC, fáskamra, 93
m2. Bérleti joggal terhelt.

8322

Iskola u. 6.
2 db szoba, konyha, kamra, előszoba, 59 m2.

579.000

8028

Bacsalaposi u. 6.

372.000
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Kikiáltási ár ( Ft )
439.000
2.353.000

Lici
(

1 db szoba, konyha, kamra, 44 m2.
Bérleti joggal terhelt.

1.
Az árverés időpontja: 2010. szeptember 24-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó
ingatlanra - legkésőbb 2010. szeptember 24-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését,
biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a
pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során
azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A
nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak
beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a
nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon
belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
8.
A Petőfi u. 6. valamint Bacsalaposi u. 6. szám alatti lakóingatlanok esetében a licitálást az nyeri, aki a
legmagasabb vételárat kínálja figyelemmel az 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott elővásárlási jog
gyakorlásának szabályaira.
9.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán
lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
10. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Amennyiben a Petőfi u. 6. szám alatti lakás bérlő nyeri a licitálást, akkor az 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései
alapján Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a lakás vételárának megfizetésére 15 évi részletfizetési
kedvezményt ad. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete nem köt ki a szerződéskötéskor megállapított vételárból
való egy összegben történő megfizetést.
Amennyiben a Bacsalaposi u. 6. szám alatti lakás bérlője nyeri a licitálást, akkor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a vételár összegének megfelelően 5 éves bérleti szerződés köt, amely egyben adásvételi
előszerződés is. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérlő által 60 hónap alatt a bérleti díj hiánytalan
megfizetését követően végleges adásvételi szerződést köt.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 10. 31.
Felelős: Várfi András
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Hivatali felelős: Csényi István
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő a Magyar Kommunista Munkáspárt
Gyomaendrődi Szervezete által használt 2. számú épület megváltása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatti ingatlan visszavétele a Térségi Gondozási Központ használatából megtörtént
június hónapban. Az ingatlan további hasznosítását részben gátolja, hogy az ingatlanon lévő 2. számú épületet a
Magyar Kommunista Munkáspárt Gyomaendrődi Szervezete használja. A rendszerváltást követően törvény
szabályozta, hogy a helyi önkormányzatoknak helyiséget kellett biztosítani a pártok részre. Most már nincs ilyen
kötelezettség.
A Magyar Kommunista Munkáspárt Gyomaendrődi Szervezete vezetőjével történt egyeztetés alapján a párt
visszaadja a helyiséget. A helyiség visszavételéért az önkormányzat térítést fizet.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001.(IV.27.) KT rendelet értelmében a bérlő a
lakásbérleti jogviszonyát cserelakás biztosítása nélkül felmodja és ezért pénzbeli térítésre tarthat igényt amely a
korábbi éves lakbére háromszorására tarthat igényt, ha a lakásbéréeti jogviszonya legalább három évig fenn állt.
Az épület használatáért a Magyar Kommunista Munkáspárt Gyomaendrődi Szervezete díjat nem fizetett. A nem
üzleti alapon használatba adott helyiségek ( pl. agrárkamara ) bérleti díja 3 ezer forint körül változik. Mivel nem lakás
helyiségről van szó ezért a bérleti díj hatszorosát vettem figyelembe.
Más esetekben a közös tulajdon megszüntetése esetén mind a megváltási ár megállapításának, mind az árverési
értékesítésnek a forgalmi érték alapján kell történnie. Az épület részről készítettem értékbecslést, amely alapján a
becsült forgalmi érték: 390 eFt.
Ebből kiindulva az alábbi számítást végeztem.
Éves bérleti díj: 12 hónap x 3 ezer Ft/hónap= 36 ezer Ft.
Pénzbeli térítés összege: 6 x 36 ezer Ft= 216 ezer Ft.
A helyi szabályozás alapján az ügyben a T. Képviselő – testület jogosult dönteni.
A Véleményező Bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T.
Képviselő - testület elé.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság

A Bizottság a határozati javaslatot támogatja. A Bizottság módosító
indítványt tesz, mely szerint a határozati javaslatban leírtak végrehajtása
előtt a szervezet nyilvántartásba vetele illetve a képviseleti jogosultság
kerüljön igazolásra.

Döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő a Magyar Kommunista Munkáspárt Gyomaendrődi Szervezete által
használt 2. számú épület megváltása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő 2. jelű 23
m2 hasznos alapterületű helyiség visszavételéért a Magyar Kommunista Munkáspárt gyomaendrődi szervezete
részére 216 eFt térítést fizet az alábbi feltételek mellett.
1. A Magyar Kommunista Munkáspárt gyomaendrődi szervezete a 2. jelű épületet kiürített állapotban 2010.
szeptember 30. napjáig köteles átadni.
2. Az átadás – átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.
3. A térítés összegének kifizetése az átadás – átvételt követő 8 napon belül.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

IKSZT beruházás közbeszerzési eljárása
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány a Gyomaendrőd, Öregszőlő, Kondorosi utca 1. sz. alatti
meglevő idősek otthona bővítése integrált közösségi és szolgáltató térrel tárgyú kivitelezésre vonatkozó MVH-s
pályázata nyert. A beruházás támogatási összege: 43.233.278,- Ft.
Az építési munka tervezett költsége: nettó 28 millió forint
A pályázat tartalma: meglevő épület bővítése 162,2 m2 nettó alapterületű épületrésszel (közmű ellátással,
épületgépészettel), parkoló építése, szennyvízgyűjtő építése.
A beruházás tervezett kezdése: 2010. október
A tervezett befejezés: 2011. szeptember 30.
A beszerzésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni az alábbiak szerint:
A meghatározó érték alapján a beruházás építési beruházásnak minősül. A tervezett kivitelezési költség alapján a
választott közbeszerzési eljárás: nyílt eljárás.
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Képviselő-testületnek Bíráló Bizottságot és Döntéshozó
Bizottságot kell választania. A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelését végzi és a Bizottsági elnökökből álló Döntő
Bizottság dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. Az eljárás közbeszerzési csoport feladatait a Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Osztály látja el.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"IKSZT beruházás közbeszerzési eljárása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Öregszőlő, Kondorosi utca 1. sz. alatti meglevő idősek
otthona bővítése integrált közösségi és szolgáltató térrel tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának
tagjait az alábbiakban határozza meg:
Jakus Imre
Lhoczkiné Tímár Irén
Dr. Palya József
Gellai József
Csényi István
Liszkainé Nagy Mária
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Farkas Zoltánné
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok értékelésére és a Döntő
Bizottságot a döntés meghozatalára, valamint utasítja, hogy a döntést követő testületi ülésen az eljárásról szóló
tájékoztatás benyújtására.
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3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolító
közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 09. 30.
Felelős: Várfi András
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
Enyedi László
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében 16.000.000.- Ft összegű
Vállalkozásfejlesztési Alapot különített el. Az alap működésére vonatkozó szabályokat a módosított 21/2009. (IV.2.)
Gye. Kt. rendeletében szabályozta. A rendelet szerint a Képviselő-testület évente 2 alkalommal ír ki pályázatot, első
alkalommal március 31-ig, második alkalommal augusztus 31-ig. A márciusi pályázati kiírásra nem nyújtottak be
pályázatot, így a rendelkezésre álló összeg továbbra is 16.000.000 Ft. A részletes pályázati felhívást, illetve a
pályázati adatlapot az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
A pályázat célja:
A helyi vállalkozások fejlődésének támogatása, a foglalkoztatás növelése, megtartása, a gyomaendrődi álláskeresők
munkához jutásának elősegítése.
A pályázók köre:
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Gyomaendrőd város közigazgatási területén fiókteleppel rendelkező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (1)
bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozás.
Az elnyerhető támogatás formája:
Az Alapból pályázat útján nyerhető el támogatás, kamatmentes hitel formájában.
A döntéshozatal menete:
- A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázati határidőt követő soron következő
második ülésén dönt.
- A támogatásban részesülővel a Bizottság köt szerződést, a döntést követő 15. napig.
- A támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül sor. A folyósítás
feltétele, hogy a Földhivatalnál a fedezetül felajánlott ingatlanra a jelzálogjog legalább széljegyként bejegyzése
kerüljön.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Humánpolitikai Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai
Bizottsága javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy pályázatot írjon ki a 2010.
évi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására. A pályázati felhívást a határozat
1. számú melléklete, míg a pályázati adatlapot a határozat 2. számú melléklete
tartalmazza.

Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Gazdasági Bizottsága javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy pályázatot írjon
ki a 2010. évi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására. A pályázati felhívást a
határozat 1. számú melléklete, míg a pályázati adatlapot a határozat 2. számú
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melléklete tartalmazza.

Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási,
Kultúrális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a T. Képviselőtestületnek, hogy pályázatot írjon ki a 2010. évi Vállalkozásfejlesztési Alap
felhasználására. A pályázati felhívást a határozat 1. számú melléklete, míg a
pályázati adatlapot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a T. Képviselőtestületnek, hogy pályázatot írjon ki a 2010. évi Vállalkozásfejlesztési Alap
felhasználására. A pályázati felhívást a határozat 1. számú melléklete, míg a
pályázati adatlapot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

Döntési javaslat
"Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2010. évi Vállalkozásfejlesztési
Alap felhasználására. A pályázati felhívást a határozat 1. számú melléklete, míg a pályázati adatlapot a határozat 2.
számú melléklete tartalmazza.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. számú melléklet a …../2010. (……...) Gye. Kt. határozathoz

Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vállalkozásfejlesztési Alap 2010. évi felhasználására
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 21/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendeletében foglaltaknak megfelelően
pályázatot hirdet a költségvetésében elkülönített Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására.
1. A pályázat célja:
A helyi vállalkozások fejlődésének támogatása, a foglalkoztatás növelése, megtartása, a gyomaendrődi
álláskeresők munkához jutásának elősegítése.
2. Az alapban elkülönített, rendelkezésre álló keret összege: 16.000.000.-Ft
3. A pályázók köre:
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és Gyomaendrőd város közigazgatási területén fiókteleppel rendelkező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37.
§ (1) bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozás.
4. A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke, fedezete:
A támogatás formája kamatmentes hitel, mely munkahelyteremtéshez és/vagy munkahely megtartáshoz
pályázható.
Az alapból nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5 2006.12.28.
szabályai alapján lehet nyújtani. A támogatástartalom számításánál a 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
a.) Munkahelyteremtés esetén a támogatott hitel új munkahelyhez kapcsolódó bér- és járulékaira használható fel,
összege létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,- Ft,
részmunkaidős – legkevesebb 6 órás - foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,- Ft
összeghez viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.
b.) Munkahely megtartási cél esetén a kamatmentes hitel a munkahely megtartáshoz kapcsolódó beruházáshoz,
eszközbeszerzéshez használható fel. Az igényelhető összeg megtartott álláshelyenként 500.000 Ft.
c.) Az a.) és b.) pontban nem említett esetben más, hazai támogató szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton elnyert
támogatásnál önerő biztosítására használható fel, összege a főpályázatban vállalt új vagy megtartott
álláshelyenként 500.000 Ft, maximum azonban az önerő összege.
A hitel futamideje 2.000.000 Ft hitelösszegig maximum 2 év, magasabb hitelösszegnél maximum 3 év.
A hitel törlesztése negyedévente, egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően az éves fizetési kötelezettség a
gazdasági év bevételéhez igazodó részletfizetés alapján (pl. mezőgazdasági vállalkozó) is teljesíthető,
amennyiben erről a felek külön megállapodnak.
Az elnyert kamatmentes hitel biztosítékául a pályázónak ingatlan fedezetet kell biztosítania, melyre jelzálogjog
bejegyzésére kerül sor Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig. Az
ingatlanfedezet értékének legalább az elnyert hitel 120 %-ára kell fedezetet nyújtania. Az ingatlan további
jelzáloggal való megterheléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hozzájárulása szükséges.

5. A pályázat tartalma:

Minden benyújtott pályázathoz csatolni kell:
a) Az üzleti tervet, mely tartalmazza a pályázó rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését, a projekt részletes bemutatását, részletes
költségvetését.
b) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány fénymásolatát,
c) nyilatkozatot arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki
nem egyenlített tartozása nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott
támogatás felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, a pályázat
benyújtásának időpontjában nem folyik ellene csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, illetve
lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása nincsen, a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári
éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság,
munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen
bírság megfizetetésére nem kötelezte
d) a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a pályázó
rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év
foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes
foglalkoztatási adatokat,
e) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi
bankszámlájára, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó
nyilatkozatot,
f) kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot arra nézve, hogy az újonnan nyitott bankszámlára
vonatkozóan a kérelmező felhatalmazást ad azonnali beszedési megbízás benyújtására,
g) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a közölt adatainak kezeléséhez,
h) nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről,
i) nyilatkozat az igénybe vett csekély összegű támogatásokról,
j) a fedezetül felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, amennyiben az ingatlanra
már korábbi jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, a jelzálogjog
jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási összeg jelzálogjogának bejegyzéséhez
k) új munkahely létesítése esetén nyilatkozatot foglalkoztatási kötelezettség vállalásáról, valamint arról,
hogy az álláshelyet elsősorban gyomaendrődi lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező álláskeresők
közül tölti be,
l) két évet meghaladóan működő vállalkozó esetén a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év
beszámolóját, a kérelem benyújtásának évére és a hitel futamidejére vonatkozó pénzügyi és
eredménytervet, és kimutatást arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás, szakágazati inflációval korrigált
nettó árbevétele csökkent a pályázat benyújtását megelőző három hónapot figyelembe véve, az előző
két év hasonló időszakához képest,
m) kezdő vállalkozás, vagy 2 évnél nem régebben működő vállalkozás esetén a hitel futamidejére
vonatkozó pénzügyi és eredménytervet.
Az l) és m) pontban rögzített mellékleteket nem kell csatolni annak a pályázónak, amely más, hazai támogató
szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton támogatást nyert, és a Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtandó
kamatmentes hitelt önerő biztosítására használja fel.
6. Pályázati díj: pályázatonként 5.000,- Ft.
A díj megfizetését csekken, vagy átutalással az önkormányzat 53200125-11062402 számú számlájára kell
teljesíteni. Csekk beszerezhető Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Adóosztályán.
7. Kizáró okok:
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a pályázat benyújtásának időpontjában:
a) csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll,
b) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van,
c) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik,
d) a folyósítás időpontjában egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása
van.
e.) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása
van, valamint az adott célelőirányzatból, vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására
vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette,

f.) a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában , illetve annak
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli, vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezte,
g.) a korábbi években kapott Gyomaendrőd Város Vállalkozásfejlesztési Alapjából nyújtott támogatásra
vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását nem nyújtotta be, vagy azt a Bizottság nem
fogadta el
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható
módon valós többlet-foglalkoztatottsági szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a
pályázó vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi
vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.
A támogatottnak vállalnia kell, hogy a meglévő foglalkoztatottak munkajogi létszámát és az új,
munkahelyteremtéssel létesült létszámot legalább a hitel futamidejéig fenntartja.
8. A pályázat benyújtása:
A pályázatot az arra rendszeresített formanyomtatványon, az előírt kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságához (továbbiakban Bizottság) kell
benyújtani személyesen vagy ajánlott postai küldeményként. A pályázatokat egy eredeti példányban az adatlapon
jelzett mellékletekkel, valamint 1 példányt elektronikus adathordozón (CD lemezen), zárt borítékban kell
benyújtani. A borítékra jól láthatóan rá kell vezetni „Vállalkozásfejlesztési Alap”.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje:

személyes leadás esetén 2010. szeptember 30-án 16 óra.
postai úton a postai feladás dátuma 2010. szeptember 30.

9. A döntéshozatal menete:
- A pályázatok elbírálásáról a Bizottság a pályázati határidőt követő soron következő második ülésén dönt.
- A támogatásban részesülővel a Bizottság köt szerződést, a döntést követő 15. napig.
- A támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül sor. A folyósítás
feltétele, hogy a Földhivatalnál a fedezetül felajánlott ingatlanra a jelzálogjog legalább széljegyként bejegyzése
kerüljön.
10. Tájékoztatás a csekély összegű (de minimis) támogatások szabályairól:
A Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket
kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat
379/5 2006.12.28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
- Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai
számára, de ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban:
a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások;
b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
vállalkozások,
c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások,
amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az
elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) a szénágazatban tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehető igénybe
e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez;
f) az import áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások esetében,

g) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására,
valamint
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére.
- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási
ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
- Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az
előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
- A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás
csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.
- A támogatást nyújtónak meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
- A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
napjától számított tíz évig megőrizni.
- A támogatás igénylésével egyidejűleg az érintett vállalkozás, írásos vagy elektronikus formában készített
nyilatkozatot köteles csatolni, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi
évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
Annak érdekében, hogy a hitel piaci jellege megítélhető legyen, vizsgálni szükséges, hogy a hitelfelvevő
esetében mekkora lenne a piaci kamatláb (egyéni referencia kamatláb). Az Európai Unió Bizottságának
vonatkozó közleménye alapján a piaci kamatláb két részből tevődik össze. Egy alapkamatlábból és
kamatfelárból. Az alapkamatláb az egyéves lejáratú BUBOR. A kamatfelár függ a hitelt felvevő vállalkozás
hitelminősítésétől és a nyújtott biztosítékoktól. Alapértelmezésben a következő kamatfelárak alkalmazandók
(bázispontban kifejezett kamatfelárak):

Kiváló (AAA-A)
Jó (BBB)
Kielégítő (BB)
Hitelminősítési Gyenge (B)
kategória Rossz/Pénzügyi
nehézségek
(CCC és ennél
alacsonyabb)

Biztosítékokkal való fedezettség
Magas Általános Alacsony
60
75
100
75
100
220
100
220
400
220
400
650

400

650

1000

Olyan hitelfelvevők esetében, akik nem rendelkeznek hitelfelvevői múlttal vagy mérlegszemléletű
megközelítésen alapuló hitelminősítéssel, mint például bizonyos meghatározott célra létrehozott vállalkozások
vagy új vállalkozások, az alap-kamatlábat (a rendelkezésre álló biztosítéktól függően) legalább 400 bázisponttal
kell megemelni, és a kamatfelár nem lehet alacsonyabb, mint amit az anyacége esetében alkalmaznának.
Amennyiben a ténylegesen fizetendő kamatláb nem éri el a fentiek alapján elvárt mértéket, a hitel állami
támogatást tartalmazónak minősül.
Ez esetben támogatástartalmat kell számolni. Mivel a hitelek esetében a támogatás több időpontban valósul meg,
a támogatási elemeket egy időpontra, a döntés/szerződés időpontjára kell diszkontálni. Ebben kap szerepet a
leszámítolási kamatláb.
A diszkont kamatláb főszabályként referencia alapkamatláb (1 éves BUBOR) + 100 bázispont.
A kedvezményes kamatú hitelek esetében a támogatástartalmat a 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete alapján kell kiszámítani.

További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Adóosztály vezetőjétől 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel: 66/521-603
e-mail: ado@gyomaendrod.hu

2. számú melléklet a …../2010. (……...) Gye. Kt. határozathoz
PÁLYÁZATI ADATLAP
Vállalkozásfejlesztési Alap
2010. évi pályázatához

Határidő: 2010. szeptember 30.
Benyújtandó: 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 elektronikus példányban CD lemezen
Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést
feltüntetni
1.

Pályázat tárgya, célterülete:
(munkahelyteremtés, munkahely megtartás vagy más támogató által kiírt pályázaton elnyert támogatásnál
az önerő biztosítása , a pályázott kamatmentes hitel összege)

2.

Pályázó szervezetre vonatkozó adatok

2.1.

Megnevezése:

2.2.

Szervezeti formája:

2.3.

Székhelye, fióktelepe: _______________________________________________________________________

2.4.

Levelezési cím: ___________________________________________________________________________

2.5.

Aláírásra jogosult képviselőjének

2.5.1.

Neve:

2.5.2.

Telefonszám:

_____________________________

_______________________________________

2.5.3.

E-mail:

_____________________________

_______________________________________

2.6.

Cégbírósági bejegyzés/vállalkozói engedély kiállítás éve:

2.7.

Pályázó adószáma:

2.8

Magánszemély pályázó esetén adóazonosító jele:

2.9

Pályázó főtevékenysége: ______________________________

2.10

Bankszámlára vonatkozó adatok:

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

és a

kapcsolattartó személynek

____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

___________________________________________________________________
______________________________________________
TEÁOR:

__________________

2.10.1. Pénzintézet neve: __________________________________________________________________________
2.10.2. címe:

_________________________________________________________________________________

2.10.3. pályázó számlaszáma:

___________________________________________________________________

3.

Pályázatra vonatkozó adatok

3.1.
A pályázat tartalmának rövid ismertetése. (Üzleti terv, mely tartalmazza a pályázó rövid bemutatását,
tulajdonosi összetételét, pénzügyi helyzetének értékelését, a projekt részletes bemutatását, részletes költségvetését.)
3.2
A pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatai, amennyiben a pályázó rendelkezik
legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell
feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a pályázat benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat.
3.3.1. Két évet meghaladóan működő vállalkozó esetén a pályázat évét megelőző két lezárt gazdasági év
beszámolóját, a pályázat benyújtásának évére és a hitel futamidejére vonatkozó pénzügyi és eredménytervet, és
kimutatást arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás, szakágazati inflációval korrigált nettó árbevétele csökkent a pályázat
benyújtását megelőző három hónapot figyelembe véve, az előző két év hasonló időszakához képest.
3.3.2. Kezdő vállalkozás, vagy 2 évnél nem régebben működő vállalkozás esetén a hitel futamidejére vonatkozó
pénzügyi és eredménytervet.
3.4. Források, igényelt hitel összege: (projekt részletes költségvetés alapján)
A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege (Ft):
Más forrás megnevezése: ________________________
Más forrásból rendelkezésre álló összeg (Ft):
A Vállalkozásfejlesztési Alapból pályázat keretében igényelt hitel összege (Ft):

4.

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI

4.1.

Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak, azokat
betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre másolatban
átadom.

4.2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs,
valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó
szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás,
illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási
vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom keletkezik
a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét bejelentem,
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli
foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett.

4.3.

Alulírott nyilatkozom, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapból igényelt támogatás teljes összegét a pályázatban
foglaltak megvalósítására fordítom.

4.4.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatással létrehozott új munkahely teremtése esetén, az új álláshelyen
alkalmazott munkavállalót teljes vagy legkevesebb 6 órás részmunkaidőben, az 1992. évi XXII. törvény (Mt.)
hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatom. A pályázatában foglaltaknak megfelelő meghatározott
többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet elsősorban gyomaendrődi állandó lakhellyel – ennek hiányában
tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből töltöm be. Amennyiben a Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége nem tud megfelelő – a benyújtott pályázatban előre meghatározott –
képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a többletlétszámot a nem
regisztrált, elsősorban gyomaendrődi állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből
töltöm be.

4.5.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a meglévő foglalkoztatottak munkajogi létszámát és/vagy az új,
munkahelyteremtéssel létesült létszámot legalább a hitel futamidejéig fenntartom.

4.6.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a foglalkoztatási kötelezettség végéig Gyomaendrőd Város közigazgatási
területén tartom fenn a vállalkozás székhelyét vagy fióktelepét.

4.7.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely változásról írásban
tájékoztatom Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát.

4.8.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy pályázatom pozitív elbírálása esetén a pályázati szerződés megkötésének
időpontjára csatolom az Állami Adóhatóság által kiadott UK12-es együttes adóigazolást, továbbá az
önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást arról, hogy az államháztartás alrendszerei felé lejárt
esedékességű tartozásom nincs.

4.9.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázat benyújtását követően újonnan nyitott bankszámlára vonatkozóan
felhatalmazást adok azonnali beszedési megbízás benyújtására, illetve a pénzintézeti jelzőszám változását
bejelentem.

Gyomaendrőd, 2010. ________________________________

____________________________
pályázó aláírása

5.

Csatolandó mellékletek a pályázati adatlaphoz:
•
•
•
•
•
•

•

30 napnál nem régebbi cégbejegyzésről szóló végzés
egyéni vállalkozó esetében érvényes vállalkozói igazolvány másolata
banki igazolás a bankszámla vezetéséről – 1 db eredetiben
30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány a cégszerű aláírás igazolására
a fedezetül felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát
amennyiben az ingatlanra már korábbi jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van
bejegyezve, a jelzálogjog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási összeg jelzálogjogának
bejegyzéséhez.
pályázati díj befizetését igazoló dokumentum

Nyilatkozatok Egyéb Szervezet részére

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat kötelező
részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

Nyilatkozó Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 6
§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő,
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy
helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 8.§
(1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a
társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvénynek
eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvénynek
eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással,
illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________
szervezet
(székhely/lakóhely:
__________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L
sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott Vállalkozásfejlesztési Alapból
elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatásban
-

nem részesültünk*

-

az alább felsoroltak szerint részesültünk*

A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése

Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva, és az
eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a 200.000
eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen pályázatban kért
támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles vagyok
számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________
* a megfelelő rész aláhúzandó

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozatok Gazdasági Társaságok részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat kötelező
részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 6
§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő,
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy
helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 8.§
(1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a
társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvénynek
eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvénynek
eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással,
illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________
vállalkozás
(székhely/lakóhely:
__________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L
sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott Vállalkozásfejlesztési Alapból
elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatásban
-

nem részesültünk*

-

az alább felsoroltak szerint részesültünk*

A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése

Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva, és az
eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a 200.000
eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen pályázatban kért
támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles vagyok
számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________
* a megfelelő rész aláhúzandó

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozatok természetes személy részére

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat kötelező
részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 6
§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő,
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy
helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________
___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 8.§
(1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a
társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvénynek
eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvénynek
eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati eljárással,
illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról:
Alulírott ____________________________________________________________________________, mint a
_________________________________________________________________________________
vállalkozás
(székhely/lakóhely:
__________________________________________________________________________,
cégj.sz./törzsszám: ________________________, adószám/adóazonosító jel: ___________________________.)
képviseletére jogosult, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L
sorozat 379/5 2006.12.28. alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által létrehozott Vállalkozásfejlesztési Alapból
elnyerhető támogatás pályázatához, mint a pályázó szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy a jelen, valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatásban
-

nem részesültünk*

-

az alább felsoroltak szerint részesültünk*

A támogatás
éve

A forrás neve

A pályázat megnevezése

Az odaítélt
támogatás
ezer Ft-ban

Az odaítélt
támogatás
Euróban

ÖSSZESEN:
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban minden számomra megítélt de minimis típusú támogatás fel lett sorolva, és az
eddig elnyert és jelen pályázatban igényelt de minimis támogatások együttes összege nem haladja meg a 200.000
eurónak*, közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak* megfelelő forintösszeget, így a jelen pályázatban kért
támogatásra jogszabálynál fogva jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, így arról köteles vagyok
számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó valamennyi iratot a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrzöm.
Dátum__________________________
* a megfelelő rész aláhúzandó

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2010. I. félévben benyújtott pályázatokról
Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. I. félévében összesen 6 db pályázatot nyújtott be. A tavalyi év utolsó
negyedéve folyamán 8 db pályázat került benyújtásra, melyek eredményéről az Iroda év végi beszámolójában még
nem tudtunk tájékoztatást adni, mivel elbírálásuk akkor még nem fejeződött be. Ezen pályázatokkal együtt összesen
14 db pályázatról készítettük összefoglaló táblázatot, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A 14 db pályázatból 7
részesült összesen 219 952 908.Ft támogatásban. 4 pályázatot forráshiány miatt utasítottak el. Egy pályázat
esetében (Tanulói laptop program bevezetése Gyomaendrődön) a Bíráló Bizottság a pályázatban vállalt
kötelezettségeket irreálisan magasnak ítélte, ezért nem ítélt meg támogatás, illetve egy támogatási kérelmünk
(Varjasi bekötő mezőgazdasági út valamint a Tüköri Majorhoz vezető mezőgazdasági út felújítása) visszavonásra
került. További 1 db pályázat elbírálása folyamatban van.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány közreműködésével Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be Öregszőlőben
kialakítandó Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megépítése és működtetése érdekében. Gyomaendrőd, a
címbirtokosi cím elnyerése után a beruházási pályázaton is támogatásban részesült.
A vizsgált időszakban a Projektmenedzseri Iroda által készített valamennyi pályázat érdemi bírálatra megfelelően
előkészített volt.
Nyertes Önkormányzati projektek 2010. I. félévében:
Ssz.
Pályázati cél
1.

Támogató szervezet

Támogatás (Ft)

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Dél-alföldi
komplex akadálymentesítése
Operatív Program

A projekt során a fizikai akadálymentesítés magában foglalta egy akadálymentes felvonó elhelyezését a Pénzügyi és Adó Os
indokolt helyeken küszöbök, nyílászárók, burkolat cseréjét. Az infokommunikációs akadálymentesítés keretei között indukció
tájékoztató táblák használata teszi könnyebbé az ügyfélszolgáltatást ügyfél és ügyintéző számára egyaránt.
2.

Városi örökség megőrzése és korszerűsítése
Gyomaendrődön

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Dél-alföldi
Operatív Program

A projekt magában foglalja a Polgármesteri Hivatal belső homlokzatának, valamint a Gimnázium könyvtár épületének homlok
felújítását, nyílászárók cseréjét, a Szabadság tér és a Hantoskerti –holtág parti sétány rekonstrukcióját.
3.

Településőrök foglalkoztatása

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

A pályázat lehetőséget nyújtott az Önkormányzatának, hogy 4 fő településőrt foglalkoztasson, 1 éven keresztül. A településő
a közterület felügyelő munkájának segítése.
4.

Térségi összefogás a közösségi közlekedés
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Dél-alföldi
feltételeinek javításáért a Szarvasi Kistérségben Operatív Program

Szarvas Város Önkormányzatának gesztorságával megvalósuló projekt keretében Gyomaendrődön, Hunyán és Szarvason
buszmegállók/ buszfordulók építésére, illetve felújítására kerül sor (városunkban 7 új buszmegálló építése, 6 meglévő felújítá
5.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Önkormányzati Minisztérium
alapinfrastruktúrájának fejlesztése

A beruházás tárgyát képezi az alsó tagozatos iskolaépület nyílászáróinak cseréje, a homlokzat és a zárófödém utólagos hős
valamint a felső tagozatos iskolaépületben lévő 2 db leány és 2 db fiú vizesblokk komplett felújítása.
6.

Belvíz VII. ÖM rendelet

Önkormányzati Minisztérium

A megvalósítandó beruházás az alábbi projektelemeket foglalja magában: Besenyszegi település részen belvízrendezés, vas
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melletti záportározók rendbetétele, a hozzájuk csatlakozó csatornák felújítása, a Németzugi soron drénszivárgó készítése, G
Vidólaposi csatorna és a Polányi utcai CS-2-0-0 jelű csatorna egy szakaszán (Apponyi és Szabadság utca között) mederburk
építése.
7.

XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
megrendezése

MVH, Körösök Völgye Akciócsoport
Nonprofit Kft.

A rendezvény szervezési költségeinek fedezésére nyert az Önkormányzat támogatást.
A fent ismertetett projektek mellett a Gyomaendrőd Város Önkormányzata jelentkezett a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által meghirdetett „Szakmai gyakorlat felsőoktatási intézmények hallgatói számára” című
programra, így 3 fő részére biztosít gyakorlati helyet Önkormányzatunk, a foglalkoztatás költségeit pedig a BMTT
viseli.
Az Önkormányzati Intézmények által benyújtott pályázatok összesítése is megtörtént, mely 2010. I. félévben az
alábbiak szerint alakult:
Ssz.
Intézmény neve
Benyújtott pályázatok Nyertes/folyamatban lévő Támogatás összesen
száma
pályázatok száma
(Ft)
Kis Bálint Általános Iskola és
14
6/7
19 363 931
Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
2
0/2
Általános Iskola
Térségi Szociális Gondozási
3
3/0
942 049
Központ
Városi Egészségügyi Intézmény3 1
1/0
390 540
2010.-ben a Térségi Humánsegítő Szolgálat, a Határ Győző Városi Könyvtár, a Kner Imre Gimnázium, az Endrődi
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nem nyújtott be
pályázatot.
A Projektmenedzseri Iroda által 2010. I. félévben végzett, további főbb feladatok:
Közreműködés, kapcsolattartás az ÁROP program keretében megvalósuló, a Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztését érintő pályázathoz kapcsolódóan.
Nyertes pályázataink esetében támogatási szerződést kötünk, illetve elkészítjük azok elszámolását és a szükséges
beszámolókat. Jelentéseket készítünk a Képviselő-testület felé a korábban benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan.
Az uniós pályázatokhoz kapcsolódóan biztosítjuk a szükséges nyilvánosságot, elkészítjük a kapcsolódó
sajtóanyagokat.
Részt veszünk a Gyermekétkeztetési Alapítvány ’Mindenki ebédel 2010’ programjának előkészítésében,
lebonyolításában, nyomon követésében.
Segítséget nyújtunk az önkormányzat intézményei által benyújtandó pályázatok esetében.
A Körös-szögi Kistérség munkaszervezetével folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, adatot szolgáltatunk egyes
koncepciók, statisztikák elkészítéséhez, kistérségi pályázatok elkészítésében közreműködtünk.
Részt veszünk a LEADER programban, az azzal kapcsolatos információ-szolgáltatásban, kapcsolattartásban.
Valamennyi uniós projektünk működtetés alatti éves utánkövetési jelentését megküldtük az érintett közreműködő
hatóságok felé. Ezeket a hatóságok ellenőrizték, hiányosságokat nem állapítottak meg, a jelentéseket elfogadták.
SAPARD - Gyomaendrődi mikrohullámú adatátviteli hálózat kiépítése c. projekt esetében az 5 éves fenntartás végén
elkészítendő zárójelentés megküldésre került, a Támogató hatóság a projektet lezárta.
Lebonyolítottuk az előzetes, közbenső és utólagos helyszíni ellenőrzéseket, ezek dokumentációját előkészítettük.
Helyszíni ellenőrzések az alábbi projektek esetében történtek:
- TEUT 2009 – Hősök útja felújítása: utó ellenőrzés
- TEKI 2008 – Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön: záró ellenőrzés
- CÉDE 2009 – Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében: közbenső szemle
- TEKI 2009 – Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön: közbenső ellenőrzés
- DAOP-2008-3.1.1/B: Útépítések és felújítások Gyomaendrődön: záró ellenőrzés
- LEADER rendezvény pályázat – XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál: helyszíni szemle a rendezvény alatt
Az ellenőrzések alkalmával a hatóságok nem állapítottak meg hiányosságot, pótlólagos dokumentumok
megküldésére kérték fel az önkormányzatot olyan esetekben, ahol az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok még
nem álltak rendelkezésünkre az ellenőrzés időpontjában. Ezen dokumentumok megküldésével a hatóságok
teljesnek nyilvánították az ellenőrzéseket, mindent megfelelőnek találtak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Kistérségi Iroda 2010. I. félévi
beszámolóját elfogadni szíveskedjen!

78

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a 2010. I. félévben benyújtott pályázatokról szóló
beszámló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság a 2010. I. félévben benyújtott pályázatokról szóló
beszámló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
" Beszámoló 2010. I. félévében benyújtott pályázatokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi Iroda beszámolóját a 2010. I. félévében benyújtott
pályázatokról.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Önkormányzati pályázatok 2010. I. félév
A megvalósításhoz biztosított saját
forrás (nyertespályázat esetén)

Igényelt támogatás
S.Sz.

Pályázati cím megnevezése

Pályáztató szerv

Pályázati keret neve

Eredmény

Pályázatban
megjelölt összes
költség (Ft, €)

2010
Kért

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Dél-alföldi
Operatív Program
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Dél-alföldi
Operatív Program

DAOP-2009-4.3.1 Egyenlő
NY
esélyű hozzáférés a
közszolgálathoz
DAOP-2009-5.1.2.B A városi
NY
örökség megörzése és
korszerűsítése

Településőrök foglalkoztatása

Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium

_

4

Térségi összefogás a közösségi
közlekedés feltételeinek
javításáért a Szarvasi

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Dél-alföldi
Operatív Program

5

XII. Nemzetközi Sajt és
Túrófesztivál megrendezése

MVH, Körösök Völgye
Akciócsoport Nonprofit Kft

6

Belterületi gyűjtőúthálózat
fejlesztése és korszerűsítése
Gyomaendrődön

7

Csapadékvíz elvezetés
rendezése Gyomaendrődön

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Dél-alföldi
Operatív Program
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Dél-alföldi
Operatív Program

8

Varjasi bekötő mezőgazdasági út
valamint a Tüköri majorhoz
vezető mezőgazdasági út

9

Gyomaendrőd Város belterületi
csapadékvíz-elvezetés VII. ütem

Önkormányzati
Minisztérium

5/2010.(I.28.) ÖM rendelet
alapján

NY

"Spread of active participation,
popularizing sport events" Testvérvárosi találkozó
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola Infrastruktúrális
fejlesztése

Education, Audiovisual
and Culture Executive
Agency

Citizen's Meeting

N

Önkormányzati
Minisztérium

1/2010. (I.19) ÖM rendelet
2.§ (1) bekezdésében
foglaltak szerint

NY

1

Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának
komplex akadálymentesítése

2

Városi örökség megörzése és
korszerűsítése Gyomaendrődön

3

10

11

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

12

Érdekeltségnövelő támogatás - " A
Oktatási és Kulturális
Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény technikai, Minisztérium
műszaki eszközállományának gyarapítása"

13

XII. Nemzetközi Halfőzőverseny

14

Tanulói laptopprogram
bevezetése Gyomaendrődön

Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Társadalmi
Infrastruktúra Operatív
Program

NY

2011
Nyert

Kért

Nyert

Kért

Összes nyert

Nyert

2010

11 841 300

11 841 300

1 315 700

2010. július 31.

58 829 902

50 000 000

50 000 000

50 000 000

8 829 902

2010.december
31.

4 800 560

4 800 560

4 800 560

4 800 560

0

64 258 720

57 832 848

57 832 848

57 832 848

6 425 872

LEADER, rendezvények

NY

1 669 200

1 669 200

1 669 200

1 669 200

0

EMVA- Mezőgazdasági utak
felújítása

2012

11 841 300

NY

N

2011

13 157 000

DAOP-2009-3.2.1/A
Közösségi közlekedés
fejlesztése

DAOP-2009-3.1.1/B
Önkormányzati tulajdonú
Belterületi
DAOP-2009-5.2.1/A
Belterületi csapadék- és
belvízelvezetés

Megjegyzés/
megvalósítás
várható befejező
időpontja

2012

93 685 459

84 316 913

0

0

Ameddig az IRM
biztosítja a
támogatást
Támogatási
szerződéskötés
függvényében
2010. május 1.
2010.december
31.

9 368 546

N

91 610 013

82 449 011

0

9 161 002

2010.december
31.

N

117 540 710

88 155 532

0

29 385 178

a pályázat
visszahívásra
került

91 621 000

5 000 000

5 000 000 77 459 000 77 459 000

4 143

4 143

0

0

21 408 481

17 126 784

11 350 000

11 350 000

bírálói döntés
alapján a
saját erő
függvényébe
n kerül
meghatározá
sra

4/2004. (II. 20.) NKÖM
rendelet alapján

F

bírálói döntés
alapján a saját erő
függvényében
kerül
meghatározásra

Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program

N

2 880 000

625 000

0

TIOP-1.1.1-09 Tanulói laptop
N
program

35 968 500

35 968 500

0

Mindösszesen:

82 459 000

597 433 688 439 789 791

142 493 908 77 459 000 77 459 000

2011. szeptember
28.

556 000 8 606 000

2010.07.21 2010.07.23.
10 058 481

2011. június 30.

400 000

0

2010.augusztus.2
1.

2 000 000

0
0

0

219 952 908

77 500 681 8 606 000

0

Intézményi pályázatok 2010. I. félév
Adatok Ft-ban
Egyéb forrás
S. sz.

Pályázó

Kis Bálint Általános
1
Iskola és Óvoda

Pályázó egység

Kis Bálint Általános
Iskola Sportegyesület

2

Pályázat célja/címe

Pályáztató szerv

Pályázati keret neve

Eredmény Összes költség Igényelt támogatás Elnyert támogatás Intézményi önerő

A kis Bálint Általános Iskola
NCA Dél-alföldi
sportegyesület
Regionális Kollégiuma
működésének támogatására

Nemzeti Civil
Alapprogram

F

Pályázat a Sportegyesület
működési költségeinek
támogatására

Sport alap

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Ifjúsági
Dél-alföldi Regionális
kezdeményezések
Ifjúsági Tanács
támogatása
Wesselényi Miklós Sport Sporttevékenységek
Közalapítvány
támogatása

Megnevezés
más
államháztartási
220 000
támogatás
összege

1 120 000

500 000

NY

750 000

750 000

500 000

0-

NY

208 000

208 000

145 600

0-

NY

300 000

250 000

65 000

50 000 -

3

"A labda napja"

4

Wesselényi Sportnap
szervezése

5

Pályázat a kiemelkedő
munkát végző pedagógusok
teljesítményének
Oktatási és Kulturális
elismerésére a Kis Bálint
Minisztérium
Általános Iskola és
Óvodában

Teljesítmény motivációs
pályázati alap

F

Informatikai fejlesztési
feladatok támogatása

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Informatikai fejlesztési
feladatok támogatása

F

1 000 000

1 000 000

-

"Szép vagy alföld, legalább
nekem szép.." - tematikus
tábor szervezése a DélAlföldön

Dél-alföldi Regionális
Ifjúsági Tanács

Tematikus tábor

F

397 125

397 125

132 375 -

Szülőföld Alap

F

2 000 000

2 000 000

300 000

300 000

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata - Kis
Bálint Általános Iskola
és Óvoda

6
Gyomaendrődi Kis
Bálint Általános Iskola
és Óvoda a
Gyermekekért
Alapítvány

7

8

Szűlőföld alap
"A barátság hete"Önkormányzati
testvérvárosi együttműködés együttműködési és
Informatika Kollégium

9

"A barátság hete" Nagyenyedi csereüdültetés

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Civil Alap

NY

Kábítószer-prevencióval
foglalkozó szervezetek
támogatása

F

3 500 000

3 500 000

11

"Az élet legnagyobb dolga az, hogy
az eszedet fiatalon tartsd!"-a
pedagógiai kultúra korszerűsítése,
pedagógusok új szerepben a
gyomaendrődi Kis Bálint Általános
Iskola és Óvodában

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

Társadalmi Megújulás
Operatív Program

N

12 000 000

12 000 000

-

12

"Testünk a kert, akaratunk a
kertész"-Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmódprogramok a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvodában

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

Társadalmi Megújulás
Operatív Program

F

10 000 000

10 000 000

-

13

"Merj a legjobb lenni!"

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

Iskolai tehetséggondozás
feltételrendszerének
NY
fejlesztése

20 000 000

20 000 000

14

Pályázat "Zöld óvoda cím"
elnyerésére Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda Százszorszép Óvoda-

Oktatási és Kulturális
Minisztérium és a
Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium

Zöld óvoda cím 2010

Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda

Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda/
Százszorszép Óvoda

15

Városi Egézségügyi
Intézmény

Informatikai eszköz
vásárlása és fejlesztése

Városi Egézségügyi
Intézmény

16

Térségi Szociális
Gondozási Központ

Rózsakert Idősek Otthona

SZMM

17

Rózsakert Idősek Otthona

SZMM

18

Rózsakert Idősek Otthona

SZMM

19

20

Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános
Iskola

Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmódprogram
Együtt a drog ellen

Európai Szociális alap

Idősek tartós beutalásos
int. Kieg. Támogatása
Ápolást, gondozást
segítőeszközök
beszerzése
Ápolási, gondozási
tevékenységet segítő
tárgyi eszközök
beszerzése
Társadalmi Megújulás
Operatív Program

Kábítószer-prevencióval
ESZA Társadalom
foglalkozó szervezetek
Szolgáltató Nonprofit Kft
támogatása

400 000

-

Egézségnevelési és
drogprevenciós program a
Szociális és Munkaügyi
Kis Bálint Általános Iskola és Minisztérium
Óvodában

10

Ft

100 000

-

18 553 331

-

"Zöld óvoda" cím
elnyerése

NY

F

781 080

390 540

NY

600 000

600 000

364 664

-

NY

450 000

450 000

273 498

-

NY

500 000

500 000

303 887

-

F

6 445 105

6 445 105

F

922 520

922 520

Összesen:

61 273 830

60 213 290

-

20 305 980

402 375

0

400 000

31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:

Készítette:
Előterjesztő:

Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró
személyek beszámolója
Csányi István egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Dezsőné Rau Katalin, Dr.
Kovács Béla kompenzációs listás önkormányzati képviselő, Izsó Csaba kompenzációs listás
önkormányzati képviselő, Jakus Imre egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Várfi
András polgármester, Vass Ignác egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV tv. 19.§ (2) bek. d. pontja alapján a képviselő, megbízás alapján
képviselheti a képviselő-testületet. A képviselő-testület természetesen „bárki” részére adhat meghatalmazást, akitől
a képviselet során a kellő szakértelem elvárható. A jelenlegi ciklusra az önkormányzat a képviselő-testület
képviseletére az alábbi meghatalmazásokat adta:
§
Körösi Vízgazdálkodási Társulat (Gyula Munkácsy M út 19.sz.) Küldöttgyűlésén Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának képviseletére: Csányi István képviselő
§
Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlésén Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
képviseletére: Csányi István képviselő
§
Gyomaendrőd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének ellenőrző bizottságában az önkormányzat, mint tag
képviseletére: Jakus Imre képviselő
§
Dél-Alföldi Gyógy- és Thermálfürdők Kht-ban az önkormányzat képviseletére: Vass Ignác képviselő
§
Gyomaközszolg Kft. Felügyelő Bizottsága: Izsó Csaba, Béres János, Dr. Palya József képviselők
§
Gyomaszolg Ipari Park Kft Felügyelő Bizottsága: Várfi András polgármester, Szabó Balázsné, Czibulka
György képviselők
§
Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága: Vodova János, Jakus Imre képviselők, Papp István Gyomaendrőd,
Budai N. A. u. 43.sz. alatti lakos
§
Zöldpark Nonprofit Kft.Felügyelő Bizottsága: Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Tímár Irén és Hangya Lajosné
képviselők
§
Helyi Birtokhasznosítási Bizottság: Várfi András polgármester
§
Békés Megyei Vízművek Zrt. Igazgatóságába: Dezsőné Rau Katalin Gyomaendrőd, Kisréti u. 34/2. sz.
alatti lakos
A meghatalmazottak írásban beszámolnak a képviselő-testület előtt, amikor dönt a képviselő-testület a beszámoló
elfogadásáról.
A fentiek alapján a meghatalmazott személyek beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek a mellékelt beszámolók
szerint. A Helyi Birtokhasznosítási Bizottság az elmúlt év során nem ülésezett, a Liget Fürdő Kft. helyzetéről egy
önálló napirendi pont keretében átfogó beszámoló került a testület elé beterjesztésre.
Döntési javaslat
"képviselői beszámolók elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzattól állandó megbízást kapott, az önkormányzat
képviseletében eljáró személyek beszámolóját elfogadja.

Határidők, felelősök:
80

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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32. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz beruházással kapcsolatban tett
észrevételekre adott MÁV Zrt. válaszról
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képvielő-testület!
Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz vasúti felújításra került. Megtörtént a nyíltpályán a vasúti pálya cseréje, a
kapcsolódó műtárgyak építése, a Hármas-Körös híd szerkezetének felújítása. A munkálatok során átépítésre
kerültek az állomási átmenő és mellékvágányok. Új széles peron, a X. vágány mellett oldalperon épült. A széles
peronra gyalogos aluljárót építettek, a mozgásukban korlátozott személyek számára liftek épültek. Esőbeállók,
perontetők készültek. A vágányhálózat mellett új korszerű biztosító berendezés, utas tájékoztató berendezések
készült.
A lakott területek közelében zajvédőfal készült és zajmérések alapján egyes ingatlanoknál ablakcserével oldották
meg, hogy a zajszint megfelelő legyen.
A műszaki átadás-átvételi eljárást decemberben elkezdték, de a hiányosságok miatt az eljárást megszüntették. Az új
eljárás állásásról 2010. július 22-én kelt levelünkben érdeklődtünk, választ nem kaptunk.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ( 235/2010. (V. 27.) Gye. Kt. határozata ) a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 2. § (3) bekezdése alapján megkereste a vasúti pályaszakasz beruházóját, a MÁV Zrt-t alábbi
problémákkal:
Vásártéri ltp-nél CS-2-0 csatorna szelvényében vezeték átépítése,
Nagylaposi megálló fedett várakozóhely hiánya,
Vitéz düllői csatorna helyreállítása,
Nagylapos vasúti átjáró úthelyreállítás,
46-os főút és a vasúti pálya közötti belvízcsatorna helyreállítása (Nagylapos),
Állomáson liftek üzembe helyezése,
Aluljáró biztonsága, tisztántartása,
Zajvédőfal a vasútállomás mellett a C, D, 7,8,9 épületek irányába
Hangosbemondó éjszakai működése,
Katona J. utcai átjáró illetve 46-os út vasút kereszteződésben útburkolat javítás, járda helyreállítás,
Pásztor J. Ságvári u sarok útburkolat helyreállítása,
Önkormányzati tulajdonú területek, illetve vasúti területek tereprendezése, hulladékok elszállítása
A Képviselő-testületi határozattal megkerestük a Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő Zrt-t (Budapest), MÁV Zrt
Beruházási Szolgáltató Egységet (Budapest), MÁV Zrt (Szeged) és MÁV Zrt-t (Békéscsaba).
A megkeresésre a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központ – Szeged – Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási
Alosztálya ( Békéscsaba ) válaszolt. A válaszlevél mellékelve az előterjesztéshez. A Képviselő – testület kérdéseire,
észrevételeire érdemi választ nem kaptunk. Az ügyben levelet írtunk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Vasútfejlesztési Projektirodának. A levelet 2010. július 26.-án átvették. Emailben kaptunk választ a műszaki
ellenőrtől. Az email mellékelve az előterjesztéshez. A válasz tartalma alapján a problémák egy része
megszüntetésre került, illetve intézkedés történt a vállalkozó felé.
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Nagylaposi megállóhely fedett várakozó építmény
megvalósítása érdekében Gyuricza László (Gyomaendrőd, Tóth Árpád u. 4.) megkereste a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumot. A Közlekedési helyettes államtitkár válaszában tájékoztatást adott arról, hogy a beruházás során
anyagi keret szűkössége miatt a tervezésnél figyelembe vették a megállóhely utasforgalmát, mert csak a nagyobb
utsaforgalmú helyek esetében tette lehetővé a program a fedett esőbeálló létesítését. Egyben ígéretet tett arra, hogy
keresnek lehetőséget más forrásból a probléma megoldására.
Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy szíveskedjen a tájékoztatást elfogadni.
Döntéshozói vélemények
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő testületének a tájákoztató alfogadását.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz beruházással kapcsolatban tett észrevételekre adott MÁV Zrt.
válaszról"
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz beruházással kapcsolatban
tett észrevételekre adott MÁV Zrt. válaszról szóló tájékoztatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Szetteli György
Feladó:

Városüzemeltetés [varosuzem@gyomaendrod.hu]

Küldve:

2010. augusztus 11. 16:16

Címzett:

beruhazas@gyomaendrod.hu

Tárgy:

FW: Mezőtúr(bez)-Gyoma(bez) vsz átépítés, építés, Önkormányzati észrevételek.

Fontosság: Sürgős
Mellékletek: IV_19-17_2010_Gyomaendrőd-észrevétel_10-06-22.pdf

From: Hoffmanné Szabó Gabriella [mailto:hoffmanne@pmhiv.local]
Sent: Tuesday, June 22, 2010 2:31 PM
To: Liszkainé Nagy Mária
Subject: FW: Mezőtúr(bez)-Gyoma(bez) vsz átépítés, építés, Önkormányzati észrevételek.
Importance: High

From: Sári Mihály [mailto:sarim@mav.hu]
Sent: Tuesday, June 22, 2010 12:21 PM
To: polgarmester@gyomaendrod.hu
Cc: olah.mihaly@nif.hu; Nagy 2 Lajos; Jencsik László
Subject: FW: Mezőtúr(bez)-Gyoma(bez) vsz átépítés, építés, Önkormányzati észrevételek.
Tisztelt Várfi András úr!
Polgármester.
Köszönettel vettük a levélben tett észrevételeket. Ezzel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást tesszük. A
2009 december hónapban indult műszaki átadás – átvételi eljárás meghiúsult. Az eltelt időszak alatt
minden érintett, Vállalkozó, Megrendelő és Mérnök azon dolgozik, hogy a vonalszakasz átépítési
munkáinak műszaki átadás átvétele mindenki megelégedésére megtörténjen. Ehhez sok hiba kijavítást,
észrevételt, problémát, kell megoldani. Ezek folyamatosan történnek. Az Önök által jegyzett észrevételek
közül is kisebb nagyobb mértékben már kerültek megszüntetésre, pld zajvédő fal a vasútállomás mellett,
a hangos bemondó éjszakai működése, 46-os főút és a vasúti pálya közötti belvízcsatorna helyreállítása
(Nagylapos), az állomási liftek használatbavétele Önkormányzathoz beadásra került. A további hibák
megszüntetése egyeztetés alapján folyamatosan történik. Sajnos azon elképzeléseket, melyek a
projektben és annak építési engedélyében nem szerepelnek, nem áll módunkban megvalósítani.
Észrevételeikkel kapcsolatosan a Vállalkozó irányába a szükséges intézkedéseket megtettük. A
megszüntetések folyamatban vannak, ez ügyben kéjük szíves türelmüket.
Üdvözlettel: Sári Mihály műszaki ellenőr.
Tel: 06-30-558-3767
From: Sári Mihály
Sent: Tuesday, June 22, 2010 11:47 AM
To: 'viharsarok2@gmail.com'; 'iantala@ohlzs.cz'; 'Kozepszolg Kft.'; 'vojtek@ohlzs.cz'
Cc: 'olah.mihaly@nif.hu'; Nagy 2 Lajos; Jencsik László; Földesi Mihály; Gál Gabriella
Subject: Mezőtúr(bez)-Gyoma(bez) vsz átépítés, építés, Önkormányzati észrevételek.
Tisztelt Viharsarok 2 Konzorcium!
A múlt heti koordináció (jegyzőkönyv) egyik fontos témája volt a műszaki átadás átvételi eljárás
alkalmával a külső üzemeltetők és önkormányzatok észrevételinek megszüntetése. Ezzel kapcsolatosan
érkezett Gyomaendrőd Város Polgármesterétől a csatolt levél melléklet. Kérjük a koordináción
elhangzottak és az arról készült jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően a szükséges intézkedésük
megtételét.
Ezzel kapcsolatosan kérjük írásos jelentésük megtételét (belátható időn belül) a megszüntetési határidők

2010.08.12.

33. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató mezőgazdasági utak felújítására benyújtott pályázat
visszavonásáról
Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 419/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt
be a Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, mezőgazdasági utak fejlesztésére irányuló
pályázati felhívásra. A projekt tárgyát a Varjasi bekötő mezőgazdasági út, valamint a Tüköri Majorhoz vezető
mezőgazdasági út felújítása képezte. A döntés értelmében a pályázati dokumentáció 2009. november 2-án
benyújtásra került.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hiánypótlási felszólítása 2010. július 13-án érkezett meg Hivatalunkhoz.
Az MVH a hiánypótlás egyik pontjában azt kifogásolta, hogy az Önkormányzatunk által benyújtott kérelemben
szereplő tulajdoni lapok szerint az érintett ingatlanok nem tanyaként, hanem majorként bejegyzett területek,
ugyanakkor a benyújtott dokumentáció a pályázati kiírás 2. célterületére irányul (tanyák elérése). Ennek
kiküszöbölése érdekében az MVH felszólította az Önkormányzatot, hogy az illetékes hatóság hiteles
dokumentumával igazoljuk, hogy az átjegyzéssel kapcsolatos eljárást a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjában megindítottuk, illetve csatoljuk a bejegyzett tanyák 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját.
Az érintett ingatlanok nem Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában vannak, ezért az átjegyzési eljárás
megindítását az Önkormányzat nem kezdeményezheti.
Mivel átjegyzési eljárás megindítására a pályázati kérelem benyújtásának időpontjában az ingatlanok tulajdonosai
által nem került sor, így az Önkormányzat az MVH hiánypótlási felszólításának eleget tenni nem tudott, ezért a
támogatási kérelem visszavonásra került.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és tájékoztatást tudomásul venni
szíveskedjen!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a mezőgazdasági utak felújítására benyújtott pályázatról
szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Tájékoztató mezőgazdasági utak felújítására benyújtott pályázat visszavonásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a „Varjasi bekötő mezőgazdasági út és a Tüköri
Majorhoz vezető mezőgazdasági út felújítása” című pályázat hiánypótlása kapcsán az Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által előírt feltételnek eleget tenni nem lehetett, ezért a pályázati kérelem visszavonásra
került.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 84
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34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A parlagfű-mentesítést több mint 10 éve végezzük településünkön, hivatali szervezésben elsősorban a
közterületeken. Itt közmunkások csoportokban gyomlálták, illetve kaszálták a parlagfüvet, a növény nagyságától
függően. Az önkormányzat tulajdonában lévő intézményi és bérbe kiadott területeken az intézményvezetők,
fenntartók és bérlők gondoskodnak a gyomnövények eltávolításáról. Az ingatlanok előtti zöldsávok tisztántartását
nagyrészt helyi lakosok közreműködésével látja el az önkormányzat. A közterület felügyelők ellenőrzik a rendszeres
fűnyírást, az árkok tisztántartását. 2009. április elsejétől a közmunka program keretén belül a közmunkások
foglalkoztatását szerződéses alapon a Zöldpark Kft végzi. Természetesen a vállalkozási szerződésben szereplő
területek nem kerülnek bele a beszámolóba, hiszen e területek rendszeresen kezeltnek minősíthetők.
A Parlagfű-mentesítésben részesült területek a következők nagyvonalakban:
Buszmegállók körüli kaszálás, gyomtalanítás heti rendszerességgel a város területén.
Elhagyott temetők (Ridegvárosi, Ipartelep melletti, Régi Katólikus temető gondozása, kaszálása).
Endrődi sportpálya gyomlálása, kaszálás időszakosan.
Besenyszeg kaszálás, nádvágás, vasút és Németzugi sor között időszakosan.
Budai út és Hősök útja, Hantoskerti út, Eötvös út, Nagy Sándor út, Bánomkerti kisgát cserjézése és
kaszálása.
Fűzfás zug kaszálása, tisztítása.
Révzugi holtág part rendszeres takarítása, kaszálása.
Fűzfás-csókási-révzugi holtágpart összekötő csatornáinak rendszeres kaszálása
Selyem úton a Gyomaszolg.-tól az egyházi iskoláig, valamint a Fattyasi volt hulladéktelep területén
Táncsics Mihály u. melletti játszótér, valamint a Besenyszegi játszótér kaszálása.
Vásártéri ltp.–től a Pennyig a vasúti töltés mentén kaszálás időszakosan.
Polányi út melletti csatorna kaszálása.
Sebes György utca melletti árok kaszálása.
A Peresi út és az Olajosok útjának kétoldali kaszálása
A Mirhói út, valamint a Nagylaposi csárda környékének kaszálása
A Ridegvárosi csatorna kaszálása több alkalommal.
Ridegvárosi játszótér kaszálása.
MOL kút melletti terület kaszálása több alkalommal.
Fazekasi út melletti terület kaszálása.
Kondorosi kerékpárút melletti szakasz kaszálása.
Selyem út-Bartók és Babits közötti szakasz kaszálása.
Rácz Lajos út üres portái és csatornájának kaszálása.
Besenyszeg Balassi-Madách út sarok kaszálása.
Besenyszegi záportározók környezetének kaszálása.
Sallai Árpád út végi terület kaszálása.
Orvosi rendelők udvara (Fürt S. út).
Téglagyári út kaszálása a temető felé.
Fattyasi körgát kaszálása
Bánomkerti út kaszálása
Természetesen a parlagfű-mentesítés az augusztusi hónapban is folytatódik. Általánosságban elmondható, hogy a
frissen földel töltött területeken jelentkezett jelentős parlagfű borítottság. De ezek a közmunkaprogramban
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a parlafű elleni védekezési feladatokról szól
beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
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Döntési javaslat
"Parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Képviselő-testület elfogadja a parlagfű elleni védekezési feladatokról szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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35. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tótka Sándor olimpiai útjának támogatása
- AZONNALI VÉGREHAJTÁS Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Tótka Sándor 2010. június 25-én a Velence tavi Sukorón megrendezett versenyen megszerezte a jogot az I. Ifjúsági
Olimpián való részvételre.
Az I. Ifjúsági Olimpiát Szingapúrban rendezik meg idén augusztusban. Az olimpiai játékok „fiatalabb” változatának
szánják, hiszen itt a 14-18 év közötti fiatalok versenyeznek.
A Magyar részről 17 sportágban több mint 40 versenyző vesz részt a megmérettetésen. A résztvevők között lesz
Tótka Sándor is, aki serdülőkorúként meggyőző fölénnyel vívta ki a jogot a részvételre. A válogató versenyről egy
női és egy férfi kajakos kvalifikálhatta magát az ifjúsági, ötkarikás játékokra. A kajak-kenus versenyzők Hüttner
Csaba vezetésével augusztus 10-én utaznak el az Ifjúsági Olimpiára, a gyorsasági kajak-kenu versenyeket
augusztus 21-én és 22-én rendezik meg.
Sanyi szingapúri kiutazását és kint tartózkodását fedezi a Magyar Olimpiai Bizottság, de edzője, Kovács Gábor
költségeit sajnos nem.
A Humánpolitikai Bizottság elnöke és tagjai szóbeli megkeresés során egyetértettek azzal, hogy a sport alap
tartalékának terhére 300.000 Ft-tal támogatják a kiutazás költségeit.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.

Döntési javaslat
"Tótka Sándor I. Ifjúsági Olimpián való részvétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja a Humánpolitikai Bizottság döntését, mely
szerint Tótka Sándor és edzője Kovács Gábor I. Ifjúsági Olimpián való részvételét támogatja 300. 000 Ft-tal a 2010.
évi sport alap tartalékának terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: Tóth Katalin
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36. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Európai Mobilitási Hét 2010 programterve
Kürtiné Erdősi Klára, Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 272/2010. (VI.24.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a 2010.
évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap kampányhoz, melynek keretei között idén egy egyhetes
programsorozat megszervezésére kerül sor. Az idei kampány jelmondata: „Közlekedj okosabban, élj
egészségesebben!” A rendezvényhét programterve ennek szellemében készült el, mely az alábbiak szerint alakul:
Szeptember 16. (csütörtök)
Szeptember 17. (péntek)
Szeptember 18. (szombat)
Szeptember 20. (hétfő)
Szeptember 21. (kedd)
Szeptember 22. (szerda)

KRESZ kvíz a város iskoláiban
Zöldségnap az iskolákban
Előadások az egészséges táplálkozásról
Gyalogtúra Marton Dániel vezetésével
Kerékpáros ügyességi verseny
Gyümölcsnap az iskolákban
Előadások az ifjúságvédelemről
DADA előadások az iskolákban a rendőrség
közreműködésével

A felsorolt programok mellett kiállítást szervezünk az Európai Mobilitási Hét apropójából meghirdetett rajzpályázatra
beérkezett alkotásokból.
Az Európai Mobilitási Hét kampányban való részvétel korábban nem került betervezésre a 2010. évi költségvetésbe.
Azonban rendezvényhét programterve úgy került kialakításra, hogy kiadást ne jelentsen az Önkormányzat számára,
így a megszervezéséhez nincs szükség költségátcsoportosításra.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az előkészített programtervet jóváhagyni
szíveskedjen!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az Európai Mobilitási Hét 2010 programterv
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Európai Mobilitási Hét 2010 programterve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jóváhagyja a 2010. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap keretében
megrendezésre kerülő rendezvényhét programtervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 89

37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Életfa Kárpát- medence Összefogás kérése
Tóth Katalin
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő -testület!

Az Életfa Kárpát- medence Összefogás hívei levélben keresték meg Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát. A patrióták Magyarország minden településéről kérnek egy maroknyi
termőföldet, melynek keverékébe Hegykőn egy nagylevelű hársfát ültetnének, ezzel egyesítve
szimbolikusan nemzetünket.
Döntési javaslat
"Életfa"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete támogatja az Életfa Kárpátmedence Összefogás elképzelését, és szimbolikusan egy maréknyi gyomaendrődi termőföldet
adományoz a faültetéshez. Felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges lépések
megtételére, és a szervezet által küldött Igazolás aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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