KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
Cím: 5600 Béké sc

51 ba

.

Á rpi J

sor

IS.

TeIe€on: +36-66-111-156

46/2020. (XI. 13.) közavűlés elnökének határozata

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, valamint a
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20 1. évi
CXXVIII. törvény 46.* (4) hekezdésén alapuló feladat- és hatáskörömben az alábbi döntést hozom:
A Békéscsabai Tankerületi Központ és a Gyulai Tankerületi Központ Békés megye oktatási
helyzetéről szóló tájékoztatój át jelen határozat 1., 2. és 3. melléklete szerinti tartalommal
elfogadom.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Békéscsaba. 2020. november I L

Zalai
MiIlát
Kihircletve: 2020. november 13.

Melléklet:
1. melléklet: Tájékoztató ci Békéscsc,hai Tankerületi Központ 2020. évifkladatellátásáról
2. melléklet: A Gyulai Tankenileti Központ tájékoztatója ci 2019v2 020. tanév vonatkozázhan
3. melléklet: A Gyulai Tankerületi Központ fnntartósában működő köznevelési intézmények
magasabb vezetőinek tapasztalata/a tantermen kívüli, digitális niunkarenclről

m

Békéscsabai Tankerületi Központ

Tájékoztató
Békéscsabai Tankerületi Központ 2020. évi
feladatellátása

2)
Bánki András
tankerületi Igazgató

Békéscsaba. 2020. október 3 L

t

°.‚

‘

I

Tartalomjegyzék
1.

Bevezető

2.

A Békésesabai Tankerületi Központ, mint irányító szervezet

3

3.

Békésesabai Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő intézriénvek

4

.3

Köznevelési alapfeladatok, egyéb köznevelési feladatok

9

4.

Tanulólétszáin alakulása és demográFiai tendenciák

9

5.

Beiratkozás az általános iskola elsó évfolyamára

14

6.

Tanulmány munka értékelése

17

7.

Nyelvoktatás helyzetének értékelése

19

8.

Kollégiumi nevelés-oktatás

20

9.

Alapfokú miivészetoktatás

21

10. Tehetséggondozás

24

II. A Sajátos

26

tte

dési igényű tanulók helyzete

12. Integráció és a szegregáció helyzetének értékelése-veszélyeztetett területek

29

13. A hátrányos helyzetű tanulók, létszámának alakulása

34

14. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás

36

15.

Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás

37

16. Digitális tanrend

38

17. Irány az Egyetem 2020 program

43

18. Lázár Ervin Program

40

19. A Békésesahai lankerületi Központ intézményeinck humánerőforiásjellemzői

40

20. Beruházások, felújítások, dologi kiadások 2019/2020-as tanévben

41

21. Záró gondolatok

46

2

L Bevezető
A köznevelés terJietér az állami intézményf’enntartás 2017. január 1-iétől müködik ajelenlegi
s:tukiúrában.

a

korábbi

áilan-i;

intézrnénvf’enntartóból

60 tankerületi

központ alakult.

n;indeavikük önálló jogi személyiséggel és költségvetéssel rendelkezik. Békés megyében a
köznevelés terén állami íntézrnényfenntartóként két tankerületi központ lát cl feladatokat, a
Békéscsahai és a Gyulai Tankerüteti Központ. A tankerületi központok irányító szerve az
Emberi Erőforrások Minisztériuma. a középirányítói feladatokat a Klebelsberg Központ látja
cL
Á Békésesabai Tankerületi Központ gazdasági szervezettel rendelkezö központi költségvetési
szerv. a 134120i6. (Vi. 10.) Korrn. rendelet 9.

(1) bekezdés alapján a feladat-ellátási területe

a Békésesabai járás. a Szarvasi járás. a tvlezőkovácsházai járás és az Orosházai járás
ikdékcsséai területén lévő állami fenntartású és müködtetés(í köznevelési intézményekre
terjed ki. Összesen húsz település 35 intézményének oktatás igazgatása tartozik feladatkörébe.
Álaptevékenysége a Korm. rendeletben rneghatározottak

szerint: részvétel az állami

köznevelési közMadat ellátásában fenntartóként. ennek keretében az állami fenntartású
köznevelési intézmények Fenntartói jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása; valamint az
önúöó

jogi

szeméIisegget

rendelkezó

szervezeti

egységként

működő

köznevelési

r:cz:tnyck szakiriai alapdokumentu:naihan foglalt köznevelési feladat ellátása [az Nkt. 4.
14. a. ponta7.

2. .4 Békéscsabai Tanlerületi Központ. mint irányító szervezet
Á tankerületi központ a gyermekek magas szintű nevelését-oktatását. az esélyegyenlőséget, az
ea\ enlö feltételek megteremtését tartja elsődlegesen szem előtt. figyelemmel a társadalmi,
szülői és szakmai elvárásokra. Az intézmények fejlődését, szakmai eredményességét segítő
menedzsment egységként működik.
Olyan Fenntartói hálózat müködtetésére törekszünk, amely figyelembe veszi az Intézmények
hevl érdekeit, elvárásait, Számítunk a települési önkormányzatokkal. a helyi közösségekkel.
L szarvezetekkel történó együttműködésre. s mindazokat partnerünknek tekintjük, akik
töntosnak tartják az oktatás ügyét.
Szakmai ic\akenysegünk alapvetese az intézniényvezetökkel történő együttgondokodás. a
törvén\es működés. a folyamatos szakmai támogatás biztosítása. Az intézmények részéről Is nőtt
annak igénye. hogy a tankerületi központtal együttműködve, tapasztalatot cserélve, véleményét
kikérve végezzék munkájukat. A Békésesahai Tankerületi Központ szakmai
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fenntartói

tevékenysége az intézményvezetőknek és a köznevelési rendszerrel szemben támasztott
követelményeknek való teljes megfelelés mentén zajlik.

A köznevelési intézmények vezetői számos terüleÉen önálló döntési hatáskörrel rendelkeznek.
Nemcsak szakmai, hanem gazdasági szempontból is egvüttműködésen. egyeztetésen alapuló
közös konstruktív munka folyik.

A tankerületi

igazgató

az intézményekbe felvett

közalkaímazottakat a vezetö egyetértésével nevezi ki.
Az új

gazdasági

struktúrában intézményi szintű költségvetési tervezés történik.

A

költségvetés tervezésébe bevonjuk az intézményvezetőket, így meelennek a helyi igények a
thrrások ebsztásánál. A költségvetési keretek felhasználása az előzetes egveztetéseknek
megfelelően történik, amelyről a köznevelési intézménvvezetök íbvamatos tájékoztatást
kapnak.
A tankerületben központi érték a racionális,

minőség

vezérelt szakmai. személvügyi ás

pénzügyi tervezés, az ésszerű gazdálkodás, a változásokhoz való körültekintő. de gyors
alkalmazkodás mellett a stabilitás egyensúlya, amely alapja ajövőbeli működésnek.

3. Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében
lévő intézmények
A Békésesabai Tankerületi Központ knntartása és működtetése alá tartozó 35 intézmény

árásonkénti. településenkénti és intézmóntipusonkénti megoszlását az aáhbi táblázatok
mutatják:
Békésesabai járás
Település

Intézmény

Békéscsaba

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Esély Pedagógiai Központ Óvoda. Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

Intézmény típusa
pedagógiai
szakszolgálati
h’tézménv
egységes
gvógvpedagógia.
konduktiv
pedagógiai
módszertani
intézmény
közös iaizatású
.:
kozneveles:
intezmenv
C

Békésesabai Aiidrássv Gyula Gimnázium és
Kollegium
.

I

D.,..+!.I.

Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
(Névvá]tozás 2020. szeptember I-tó]. Régi név: Békésesabar
Bartók Béla Szakgimnázium ás Alaptökú Művészeti [skola)
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osszetett iskola

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és
Gimnazium

1

osszetett iskola

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

általános iskola

Békéscsabai Petöfi Utcai Általános Iskola

általános iskola

Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola

általános iskola

Erzsébethelyi Általános Iskola
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola
Lencsési Általános Iskola
(\vahozá 2020. szcp:c:r.ber l-tál. Régi né: Lencsési
ÁItaaos Iska és Alaolkú Nlu’észeti iskola)

Gerlai Általános Iskola
.

Csorvási Gulyás Mihály Á1taános Iskola

altalanos iskola
altalanos iskola
-

altalanos iskola
altalanos tskola

Csorvás

(\éálios 2020. szeptember I-tál. Régi Hé’: Csoi-vási Gulyás
Mihály Alralános Iskola ás Alapfokú Müvészeli Iskola)

általános iskola

Doboz

Dobozi Általános Iskola

általános iskola

Szahadkigyós

Szahadkígyósi Általános Iskola

általános iskola

Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola

általános iskola

[

Újkígyós

Mezőkovácsházi járás

)Jmaskamaras

Károlyi Bernát \yelvoktató Német
Nemzetisegi Altalanos Iskola

Dombegyház

Balsaráti Vitus János Altalános Iskola

Kunágota

Be:-eczki Máté Általános Iskola

\javarbanheves

\iaayarbánheavesi Kossuth Lajos Általános
Iskola

—-

-

-

általános iskola
(‘izémet nvelioktató
nemzensegi neveles
oktatás)
általános iskola
(magyat nyelvű
roma/cigány
nemzetiségi nevelés
oktatás)
általános iskola
altalanos iskola

Schéner Mihály Általános Iskola
\Icdgycsegyháza
\Iezőhegves

általános iskola
Mezőhegvesi JózseF Attila Általános iskola,
D

közös igazgatású

Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Mezőkovácsháza

köznevelési
intézmény

Mezőkovácsházi Hunyadi János Altalános
Iskola, Gimnázium és Kollégium
.

(Névváltozás 2020. szeptember I-tél. Régi név:
Mezőko’áesházi Llunadi hnos Általános Iskola. Gimnázium
Alapfokú_Művészeti_lskoa_és_Kollégium)

.

Mezőkovácsbázi Alapfokú Művészeti Iskola

kozos igazgatasu
k5zne\e1és
intézmény
alapfokú művészeti
iskola

(Új intézmény: 2020. szept. l-tél)

Orosházi járás
Békéssámson

Békéssámsoni Általános Iskola

általános iskola

Nagyszénás

Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola
Orosházi Táncsies Mihály Gimnázium és

általános iskola

Kollégium
Orosháza

(Névváltozás 2020. szeptember l-téL Régi név: Orosházi
Táncsies Mihály Gin:názium. Szakgimnázium ás Koilégiu:r.)

közös igazgatású
köznevelési
intézmény

Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti
Tótkomlós

Iskola

általános iskola
alapfokú művészeti
iskola

Jankó János Általános Iskola és Gmáziuni

összetett iskola

Tótkomlósi Aiapfokú \íúvészeli kko!a

aluptokú művészet
iskola

Szarvasi járás
•
‚

Csabacsud

-

Csabacsudi Trelort Agoston Altalanos Iskola

általános iskola

(sz/ovák nve/volcrató
nem:etzsegi neve/eso/cia fás,)
általános iskola

nyelvi?
mnzai’cigá;n:
iiem:e!iségi nevelés(?7IUflC1i

Szarvas

Kondoros

L

Fő téri Általános Iskola

Kondorosi Petőfl István Általános Iskola
Kollégium
(Néváltozás 2020. szeptember I -téL Régi név: Kondoro
Petét] István Általános Iskola. Alapfokú \lá’z:i Iskola e

oktatás)
közös igazgatású
koznevelesi
intézmény s:lovák
nye/vo/cfafó ‚leve/es—
Oiá[a[as;

Szarvas

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskolaj

6

alaptoku művészeti
iskola

A Békésesabai Tankerületi Központ fenntartása és működtetése alá tehát 1 pedagógiai
szakszolgátad intézmény. I egységes gyógypedagógiai. konduktiv pedagógiai módszertani
intézmény. S közös igazgatású köznevelési intézmény. 3 összetett iskola, 21 általános iskola
és 4 alapfokú művészeti iskola tartozik. Az intézménytípusonkénti megoszlást az alábbi
diagram szemlélteti:

Iskola típusok
• pedagógiai szakszolgálati
intézmény
legységes gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai
módszertani intézmény
• közös igazgatású köznevelési
intézmény
• összetett iskola

• általános iskola

alapfokú művészeti iskola

A 35 köznevelési intézmény összesen ill feladat ellátási helyen működik, amelyek száma

a Békéscsabai járásban 36. az Orosházi járásban 29. a Mezőkovácsházi járásban 23. a
Szwvasi járásbun

3k pedagógiai szakszolgátati feladatellátást végző Békés Megyei

Pedagógiai Szakszolgálar tevékenységét az egész megyére kiteijedöen végzi, ig feladat
cilatasi helye a Gyomai járásban 2, a Békési járásban 2, a Sarkadi járásban 1 és a Szeghalmi
járásban 4 helyen van.
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Nennetiségi nevelés-oktatást bktosító intézmények:

Nemzetiségi Általános Iskola

Nemzetiségi neve1és-o:tatás
típusa
német nvehoktaté
nemzetiségi nevelés-oktatás

Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános

szlovák nyelvoktató

Iskola

nemzetiségi neve/és-oktatás
szlovák nve/volctató nevelés
oktatás
maz’vor nyelvű roma/cigány
nemzetiségi nevelés-o/aarás
magyai nyelvű roma”cigánv

Település

Intézmény

Almáskamarás

Károlyi Bernát Nyelvoktató Német

Csabacsűd
Kondoros

Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és
Kollégium

Dombegyház

Balsaráti Vitus János Általános Iskola

Fő

Szarvas

A Békésesabai

Tankerületi

téri Általános Iskola

nemzetiségi nevelés-oktatás

Központ alapfokú és kőzéofbkú kőznevelési intézménveinek

tanulólétszám alapján történő megoszlása az alábbiak szerint alakul

(2020.

október

statisztikai adatok):
-

-

-

-

-

50 fő

0,0 %

alatti kőznevelési intézmény

50-249 Fő

közötti köznevelési intézmény

41,2 %

250-499 Fő

közötÉi köznevelési intézmény

20.6 %

5(10-749 Fő

tUetti köznevelési intézmény

29.4 %

750 Fő

feletti

köznevelési intézmény

8,8 %

Intézmények tanulói létszám szerinti megoszlása

alatt

• Intézmények száma
.4

0

fő
14

499 fő
7

749 fő
10

fe et:
3

áhláza 34 közncvelés ititézméilyre -n’:.ckozatva tar.alnaz .idawk. a B\IPSZ

nem kondáinak ezen adatokkal.
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ér

1-jei

A legalacsonyabb

létszámú

iskolák tanulóinak száma nem éri el a 100 Főt: a Gerlai Általános

Iskola 83 fő. a szarvasi Fő téri Általános Iskola 95 Fő és az almáskamarási Károlyi Bernát
iNyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 93 Fő tanulói létszámmal rendelkezik.
A tankerületi központ legmagasabb tanulói létszámú iskolája a Békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium 854 fővel. ezt követi az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és
Kollégium 795 fővel. majd a780 fős Békésesabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és
Alaptbkú Művészeti Iskola.
Köznevelési alapfeladatok, egyéb köznevelési feladatok
A köznevelési alapfeladatok szinte teljes vertikuma megtalálható a Békéscsabai Tankerületi
Központ illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények által ellátott alapfeladatokban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

óvodai nevelés.
általános iskolai nevelés-oktatás.
nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
kollégiumi ellátás,
gimnáziumi nevelés-oktatás,
szakgimnáziumi nevelés-oktatás,
szakiskolai nevelés-oktatás,
készségfejlesztö iskolai nevelés-oktatás,
fclnöttokmtás.

•

alapfokú múvészetoktatás.

•
•
•

fejlesztő nevelés-oktatás,
pedagógiai szakszolgálati feladat,
a többi gyermekkel. tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igénYű
gyeniekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek. tanulóknak az óvodai nevelése.
iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott
gyógypedagógiai, konduktiv pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai
csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben

•

foglalkoztathatóak,

•

utazó gvógypedagógusi. utazó konduktori hálózat működtetése.

4. Tanulólétszám alakulása és demográfiai tendenciák
A Búkéscsahai Tankerüieti Központ

fenntartásában működő alapfokú és középfokú

közneveiési intézmények járásonkénti tanulólétszáma a következőképpen alakult az utóbbi
éveK

tekintetében:
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Ta

‘

i

Tanulói
letszam
ossieseii

Békéscsabai
jaras
(tő)

Oroshá,i
jaras
(tő)

Szarvasi
jaras
(Fő)

Mezőkovácsházai
jaras
(Fő)

5856

2390

504

1653

10.403

5822

2317

490

1550

10.179

5837

2226

486

1551

10.100

..

.,

‘

.‘

.‘

2018/20 19.
tanév
20 19/2020.
tanév
‘

2020/2021.
tanév

L____________

A jelenlegi, 2020/2021. tanévhen összesen 79

fővel.

azaz 08 %-knl csöhkent n rnnu!ói

létszám az előző tanévhez képest. A két évvel ezelőtti állapothoz viszonyítva 303 tóvel.
Vagyis

Az

3 %-kal csökkent az össziétszám.

előző

tanévhez

képest

tanulói

létszámnövekeclés

a

Sékéscsabai

járáshan.

létszárnesökkenés az Orosházi járáshan tapasztalható. ahol ninegx 91 őel. azaz 4 %-kal
kevesebb a tanulói

létszám,

A

csökkenést a vizonvIag alacsony születéss7ám.

népességfogyás (elvándorlás, halálozás) mértéke. valamjnt a nem állami

a

fenntartású

Intézmények Jelenléte generálja. A kistelepülések intézniúnveinek helyzetét nehezíti a varosok
tanulókra gyakorolt elszívó hatása.
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Áz alábbi diagramok az iskolánkénti tanulói létszámok alakulását mutatják az utóbbi 3 óv
október l-jel statisztikai adatainak alapján:

Békéscsabai Járás intézményeinek tanulói létszámadatai
október 1-jel statisztikai adatok alapján

— Békéscsaba Aridrássy Gyula
Girnnázitm ás Kollégium

•

• Békéscsabai Bartók Művészeti
Béla Szakgimnázium ás Alapfokú
Művészeti Iskola

105

98

105

r Bákéscsaoai Be város Általános
Iskoa ás Gimnázum

697

693

694

. Békéscsaba: Kazinczy Ferenc
Mltaianos Is< ola

588

563

565

• Békéscsabai Petőf Utcai
Altalaros lsko.a

608

627

641

101

90

524

516

531

Gerai Általános Iskola

94

87

83

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

542

564

572

Lencsési Általános lskoa

658

670

659

Szabadkigyösi Általános Iskola

132

129

128

Újkígyósi Széchenyi István
Általános Iskola

317

294

282

Dobozi Általános iskola

176

178

178

Csorvási GL yás Mnály Általános
is.Koa

250

256

259

Esély Pedagógiai Központ Óvoda,
A:taáos Iskola, Sza<isKola,
Készségíejlesztű :sKoIa, KollégWm;
ás Egységes Gyógypeoagágiai
Mócszeran Intézmény

449

442

430

Békéscsabai Szent László Utcai
Á:tánosaka
• Erzsébethelyi Általános Iskola

S

A Békéscsabai járás intézményeit tekintve jelentősebb létszámnövekedés tapasztalható a
Békéscsabai Petóli Utcai Általános iskola és a Jankay Tibor Két Tanitási Nyelvű Általános

lskola csetében. Mindkét intézmény népszerű a beiskotázás tekintetében.
11

___

______________

Tendenciózus létszámcsökkenés a Békésesabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola. az
Újkigyósi Általános Iskola, a Gerlai Általános Iskola és az Esély Pedugógiai Központ
EGYMI iskoláknál figyelhető meg.

Orosházi járás intézményeinek tanulói létszámadatai
október 1-jei statisztikai adatok alapján

L

I

El

•
Orosházi Táncsics
Orosházi
Nagyszenasi
Mihaly
Vorosmarty
Czaban Samu
- Gimnazium es
Mihay AtaIanos
Altalanos Iskola
Kollegium
Iskola

Jaoko Jarios
Altalanos Isko!a
es GlmnaziL’m

-

-

-

12018

Toie
-

2020

—-

-

-

-

—

-

Bekessamsoni
Atalanos Isko.a
•‚

-

L__

242

736

830

398

184

231

720

792

4Cl

173

224

698

733

339

177

-

Az Orosházi Járás iskoláiban csökkent a tanulói létszám az utóbbi ávek tokintetéhcn -a
Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskolában, az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és
Kollégiumban, valamint az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. Az utóbbi
intézmény esetében a tanulói létszám alakulását negatívan befolyásolta a 2020/202 I. tanévre
történő

új beiskotázási eljárás, melynek során a szülők!gondviselők elsőként a nem állami

fenntartásű intézményekbe j elentkeztethették gyennekeiket.
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Szarvasi Járás intézmériyeinek tanulói létszámadatai
október 1jei statisztikai adatok alapján

350
300
250
200
150
Cl
-J

Csabacsűdi Trefort
Ágoston Általános
Iskola

Fő téri Általános Iskola

•2018

Kon
Általános Iskola ás
Kollégium

104

110

290

12319

104

102

284

2020

103

95

283

A Szar\asi járás két kis tészámú intézménye közül a csabacsűdi iskolában létszámnövekedés,
a Fő téri Altalános Iskolában létszám csökkenés mutatkozik. A kondorosi iskola tanulói
létszáma

hasonlóan

alakult az előző tanévihez.

Mezőkovácsházai járás intézményeinek tanulói létszámadatai
október 1-jei statisztikai adatok alapján

2018. október 1.
• Schéner Mthá!yÁltaiános Iskaj
300

2019. október 1.
259

2020. október 1.
265

123

112

111

273

253

252

87

89

93

Balsaráti vitus János Általános
iskola

142

128

127

Bereczki Máté Általános Iskola

200

187

172

522

531

. Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos
Altalános Iskola
.

:

Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium ás
Alapfokú Művészeti Iskola

I Károlyi Bernát yeIvoktató Námet

Nerrwtiségi Altalános Iskola
I

:

Mezokovacshazi Hunyadl Janos
Általános Iskola, Gimnázium ás
Kollégium

—----‚‚.

.

-—

528
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—l

A Mezőkovácsházi Járás tanulói létszáma járási szinten hasonlóan alakut a 2019 2020.
tanévhez. intézményenként vizsgálva megállapítható, hogy tanulói létszámnővekedés az
almáskamarási iskolában és a mezőkovácsházi intézményben tapasztalható. Folyamatos
létszámcsökkenés a medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskolában, és a kunágot2i
Bereezki Máté Általános Iskolában tigvelhető meg.

5. Beiratkozás az általános iskola első évfolyamára
2020. január 1 -től bizonyos feladat- és hatáskörök átkerültek a konnányhivataloktól. úgymint
az

iskolai körzethatárok kijelölése.

Megtörtént a Békésesahai

Tankerületi

Központ

illetékességi területén működő települési önkormányzatok polgánnesterei, nemzetiségi
önkormányzatainak. valamint az általános iskolák intézménvvezetöinek

kiértesitése a

tervezett felvételi körzethatárokró!. mely minden esetben jóváhagyásra kcrüh. körzezhatár
módosításra vonatkozó visszajelzés nem érkezett. (A vélernényeztetés során a legnagyobb
nehézséget az egyházi fenntartású intézményekkel való együttműködés jelentette.) Ezt
követően az előírásoknak megfelelően megtörtént az érintett szervezetek kiértesítése a
2020/2021. tanévre vona(kozóan a kijelölt általános iskolai körzethatárokról.
Április elején az Oktatási I livatal adatai alapján megküldésre ker0t a köteező felvé:h
biztosító nevelési-oktatási intézmények fenntartóinak. valamint a kötelező L’eivéteit biztos{tó
intézmények részére a felvételi körzetükben lakóhellel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
2020. szeptember 1-jétőltanköteles korú tanulók listája.
A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzeti intézkedések egyikeként az általános
iskolai beiratkozás folyamata a korábbi évek gyakorlatától eltérően lett meghatáruzva. Á
központi eljárásrendnek megfelelően, a tankerületi központ által folyamatosan koordinálva
lezajlott a beiskolázás folyamata.
A Békésesahai Tankerület Központ általános iskoláiban

összesen

994 fő 1. évfolyamos

(súlyozott létszám:1089 fő) tanuló kezdte meg tanulmányait a 2020/2021. tanévben. ez több.
mint 100 fővel több gyermeket jelent, minta 20 19/2020. tanévben.
Összesen 48 első évfolyamos osztály indult a 2020/2021-es tanévben. ei

1 osztái1

több.

mint az előző iskolai évben. Ennek fő oka, hogy jogszabá!yváltozás szigoritott: a 6 éves
korban történő iskolakezdés betartását. és korlátozta a szülők és az óvoda !ehetőséget arra.
hogy a gyerek még egy évig az óvodában maradhasson. Következményként jelentkezett. hogy
több 6 éves korú gyermek került be a köznevelési rendszerbe.
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Békéscsabai Járás
1. évfolyamra beiratott tanulók száma

E
.

:
-J

90
80
70
60
50
40
20
10
O

:3

r[j]4_____
Békésc
sabai
Belvár
osi
Áltaán
os
Iskola
és
Gimná
zium

Békésc
Békésc
saba
sabai
Kazinc
Petűfi
zy
Utcai
Ferenc
Általán
Általári
os
os
Iskola
Iskola

2C185459:71
L__—__

201938

Jankay
Békésc
Tibor
sabai
Erzseb
Két Lencsé
Szent
Gerlai
Tanita
ethelyi:
5’
Laszlo
Altalan!
Altalan:
Általán
Utcai
°
NyvG os
Általán
Iskola
Altalan Iskola
Iskola I
os
os
Iskola
Iskola
8

‘60106874

43

:65
33!

81:4
2020:44.77:818
t

Szabad
kígyás
Áltaán
os
Iskola

9

73:72

9

68

35

fl____

-
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Újkígy
Csorvá:
ósi
Széche Dobozi
Gulyas i
nyi AItaIan
:Mihaly:
István
os
Általán
Általán Iskola i
os
os
Iskola
Iskola
44

29

33

15

26

14

33

14

372542

-

Orosházi Járás
1. évfoiyamra beiratott tanulók száma
120
100
30
E
aj

—4

60
40
20
0

T

-—-—

ú1

Nayszénási Czabán
Samu Altaianos
Iskola

Orosházi
Vorosmarty Mihaly
Aitalanos Iskola

24

97

22

15

33
:2019,
202027

86

23

22

89

24

21

‚

12018

.

‚

15

:
.

Jankó János
Altalanos Iskola es
Gimnazium
.

.

.

.

Bekessamsoni
Altalanos Iskola

______________

_________

-

_______

Szarvasi Járás
1. évfolyamra beiratott tanulók száma
120
100

2

80
60
40
20
O

Nagyszénási Czabán
Orosházi
Vörösmarty Mihály
Samu Altalános
Iskola
Altalanos Iskola
I
m2OiSi
24
97

Jankó János
Altplános Iskola és
G;rnnaziurn

Be<°ssarnsni
Altalanos Iskola

22

15

-

2019

33

86

23

22

2020

27

89

24

21

Mezőkovácsházai járás
1. évfolyamra beiratott tanulók száma

to
—

a

‘!i

50
45
40
35
30
25
20
15
10
S
O

I

—

I

Schéner
Mihály
Általános
Iskola

Magyarbá
hegyesi
Kossuth
Lajos
Általános
Iskola

Mezőhegye
Károlyi
si József
Attila
Bernát
Általános
Nyelvoktat
ó Német
Iskola,
Kollégium Nemzetiség
és Alapfokú i Általános
Iskola
Művészeti
Iskola

Balsaráti
Vitus János
Általános
Iskola

Bereczki
Máté
Általános
Iskola

Mezőkovác
sházi
Csanád
Vezér
Általános
Iskola ás
Alapfokú
Művészeti
skola

[20i8:

34

7

32

6

15

25

36

20i9

26

12

31

8

13

20

43

2020

33

13

39

13

18

19

47

Mind a Békésesabai, mind a Szarvasi, Oi-osházi és Mezökováesházi Járás tankerületi központ
által fenntartott intézményeiben megflgvelhető, hogy az 1. évfolvamra beiskolázott tanulók
létszáma a legtöbb esetben emelkedett, vagy az előző tanévihez képest hasonlóan alakult.
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6. Tanulmányi munka értékelése
Az általános iskolák tankerületi szintű tanulmányi átlaga a 201972020. tanévben megközelíti a
4.0 átlagot (3,96). A legalacsonyabb intézményi tanulmányi átlag 3,27, a legmagasabb 4,53.
A kitűnő tanulók aránya 20,5%. ami a tavalyi átlaghoz képest 2 százaléknyi javulást mutat.
Az évismétlő tanulók aránya tavalyboz képest csökkent. már csak 0.74% az összes tanulói
létszámhoz viszonyitva.

Intézményi tanulmáriyi átlag
(általános iskola)
3,96

3,96

3,93

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Tantárgyi Felmentéseket magyar nyetv ás irodalom, matematika ás idegen nyelv tantárgyból.
valamint tantárgvrészből szakértői vélemény alapján kapnak a tanulók. A határozatok száma a
tanuió létszámhoz viszonyítva 4.32% (amennyiben egy tanulóhoz egy határozat tartozik). A
2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján. az addig
magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az

egyéni munkarend

intczménye. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, ás a tanuló fejlődése.
tanulmányainak

eredményes

folytatása

ás

befejezése

szempontjából

előnyös,

a

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre kérelmezhető. Az egyéni munkarend
szerint tanulók aránya mindősszesen 1,23%, azokban az iskolákban, ahol kiemelkedően
magas a HH és a HHH tanulók aránya. ez a szám magasabb.
A középiskolák tankerületi központ szintű tanulmányi átlaga (4,14). A legalacsonyabb
tanulmányi átlag a 201972020. tanévben 3,67, a legmagasabb 4,53. A legtöbb intézményben
javulás mutatkozik. Kitűnő tanulmányi eredményt ért el a tanulók 9.22%-a. A tavalyi
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tanévben 12 tanuló ismételt évet, továbbá a tantárgyi Felmentések száma minimális. Az egyéni
munkarendben tanulók aránya alig éri cl az 1%-ot.

Intézményi tanulmányi átlag
(középiskola)
4,14

4,06
4,03

2017/2018

2018/2019

2019/2020

A 2019’2020. tanév májusi-júniusi vizsgaidőszakában az emelt szinten érettségiző tanulók
99%-a. a középszinten érettségizők 100%-a tett sikeres érettségi vizsgá’. Az éreUségző
osztályok tankerületi központi szintü érettségi útlaaredménye 3.86%. A egmasahb
intézményi érettségi átlag 4,43, a legalacsonyabb érettégi átlag eredmény 3. A 20192020.
tanév májusi—júniusi vizsgaidöszakában a szakmai

vizsgára engedett tanulók I 00%a

eredményes szakmai vizsgát tett. A középiskolák közül legnagyobb arányban a Békéscsahai
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium végzősei tanultak tovább a klsőoktatásban.

Felsőoktatásban továbbtanulák
száma (fő)
406
365

L
Felsőfokú intézménybe
jelentkezett tanulók száma
(fő)

77

::4

Felsőfokú intézménybe
felvett tanulók száma
Összesen (tő)
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Egyéb :-eyer
továbbtanuók száma
összesen (tő)

_______________

7. Nvelvoktatás helyzetének értékelése
A 26 áltaános iskolai nevelést-oktatást ellátó intézmény öt idegen nyelvet oktat.
Megáapítható. hogy az elvárásoknak megfelelően előnyben részesített oktatott nyelv az
angol (ntézménvek 84.62%-a). a második a német nyelv (intézmények 6538%-a). A szlovák
nvejve a nemzetiségi nevelést-oktatást folytató intézményben oktatják. a román nyelv
tanítását a határ közelsége és a román nemzetiség jelenléte indokolja. Egy intézményben a
őancia nyelvet is választhatják a tanulók.
Az általános iskolák azonos arányban (46,5 %) oktatnak egy, illetve kettő idegen nyelvet.
Mindösszesen kettő intézményben lehet harmadik nyelvet is választani.

Nyelvvizsgát szerzett tanulók száma (fő)
31

5

I
Alapfokú (31 szintű)
nyeLvvzsgávaI rendelkező
tanulók száma

A

:::a7:mi

rJ\eeS—Ok:atast

Középfokú (B2 szintű)
Fe’sőfokú (Cl szintű)
nyelvvizsgával rendelkező nyelvvizsgával rendelkező
tanulók száma
tanulók száma

fovtató

öt

intézmény,

valamint

az

egy

művészeti

szaKeimnáz:Ltm IL:ndegylke oktatja az angol és a német nyelvet. További nyelvek a francia
(33.33%). a latin a spnnvcJ. az Orosz

CS

a szlovák (egy intézmény). A középiskolák felében 2

iáeeen nyelv közül cher \alasztan:. három nyelvet kettő. s öt nyelvet egy intézmény oktat. Az
S\[ tanuók neveléset-okratását eLátó gyógypedagógiai. konduktív intézménoen az angol
nyelvet oktaák. A májusi-júniusi érettségi vizsgára engedett tanulók (összesen 509 fő)
47.45%-a rencielkezik középfokú C tipusú nyelvvizsgával. s 6.45%-a felsőfokú C típusú
nyelvvizsgával.
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Az általános iskolák közül kiemelkedő az angol két tanítási nyelvű nevelést-oktatást tol’iató
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános skota nvelvvizsgával rendelkező tawüónak
létszáma (aránya). A két tanítási nyelvű iskolai oktatás iránvelvének kiadásáról szóló 42O 3.
(I. 11.) EFvIMI rendelet szerint az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatás az iskola első
évfolyamán kezdődik, és a nyolcadik évfolyamon legalább a KER szerinti Bl célnvelvi
tudásszinten fejeződik be. A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás célja, hogy az abban
részt vevő tanulók legalább hatvan százaléka a célnyelvhől
-

-

a hatodik évfolyamon a KER szerinti A2.
nyolcadik évfolyamon a KER szerinti Blszintet elérje.

Az általános iskolák közül a Jankay Tibor Két Tanitási nyelvű Általános Iskola intézményben
2 fő rendelkezik középfokú C típusú nyelvvizsgával.

NeIvvizsgával rendelkező végzős tanulók száma
(fő)
291

50
19
Alapfokú (Bi szintű)
Középfokú (B2 szintű)
Felsőfokú (Cl szintű)
nyelvviisgával rendelkező nyelvvizsgával rendelkező nyelvvizsgával rence kezű
tanulók száma
tanulók száma
tanulók száma

8. Kollégiumi nevelés-oktatás
A kollégiumi nevelés és oktatás a közoktatási intézményrendszer szerves része.

A

kollégiumnak ki kell egészítenie az iskolai és család nevelést. egyben szociális ellátást.
biztonságot és érzelmi védettséget nyújtani a tanu’óknak.
A koflégium a megfelelő pedagógiai környezet hiztosításávai segíti a társadalmi szerepek
tanulasat. a kozössegi együtteles, az onkormanyzo Kepesseg. a dön:es es tetelossec
megismerését, gyakorlását.
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_____
_________________________

A tankerü[eWen 5
Mihály

koltégium

Ginrnáziuin

és

működik. a kihasználtságuk tekintetében az Orosházi Táncsics
itletve

Kollégiumban,

az

Andrássy

Gyula

Gimnázium

és

a iemagasabb a koHégiumi eUátást igénybe vevő tanulók aránya (97%).

Kollégiumok létszám adatai
Mezöregyesi bzsef A:tHa Aitalános iskoa,;;
Koegium ás Aaafo.<ú MűvészeU Iskola

:1 44

Esély Pedagög al Központ Ovoda, Altalános
sko a, Szakiskola ás Készségfejiesztő lsola
Páncié me Taghitézménye Gyula

1 92
97
I 94
7787

Orosházi Táncsics Mihaly Gimnazium,
Szakgimnázium ás Kollégium

MezőkovácsházL Hunyadi János Altalános
:skola, Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium ás
Kollégium

9. Alapfokú
A3é éscsabai

iii

s 2020/2021
2019/2020
• 2018/2019
2017/2018

24

I 25

I 185
_?82

W

űvészetoktatás

Tankerükti Központ tnntaMásáhan múködő alapfokú művészeti iskolák

(AMI) :ekintetében az elmúlt időszakban jelentős változások történtek. 201812019, tanévben
még 10 intézményben Folyt alapfokú művészeti nevelés-oktatás. A 20182019-es tanévhen
átszervezés ercöménveként a \kzőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskota beolvadt a Békés Megyei Elunvadi János Gimnázium és Atapfokú
\;\aZCl

Iskola iniézménvébe. az újonnan [étrejött oktatási intézmény a Mezökovácsházi

1uná János Attaános iskola. Gimnázium. Atapfokú Művészeti [skola és Kottégium nevet
kapta ..-\

két

intézmény

egyesitése nem

befolyásolta az alapfokú

müvészetoktatás

feladatellátását. énvegében ugyanazon feladatellátási helyeken, változatlan Feltételek mellett
múködheten tovább. közös igazgatás mellen. Az alapfokú művészetoktatási fetadatellátás
terén 2020-han nagyobb mértékű átszervezésre került sor, amelynek célja a tiszta profilú
AMI-k kialakítása volt. Ennek eredményeként a 2020/2021-es tanévtől az alábbi változások
kővetkeztek be:
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•

A Lencsési Általános Iskolában a művészetoktatás a Békéscsabai Bartók Béla
Művészeti Szakgimnáziurn és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatása alá került és
telephelyeként hinkcionál tovább.

•

A Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola művészetoktatása és annak volt
telephelyeinek művészetoktatás Gerendás ás Telekgerendás tekintetében szintén
átkerült a Békésesabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatása alá.

•

A Kondorosi Petőfi István Általános Iskola alapfokú művészetoktatása a Chovén
Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola irányítása alatt történik.

•

A Mezőkovácsházi Hunvadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
művészetoktatási feladatai átkerüttek az újonnan létreött Mezőkovácsházi Alapfokú
Művészeti Iskotához.

A változások eredményeként elmondható, hogy most már a mezókovácsházui árásban is van
tiszta profilú alapfokú művészeti iskola. ezáltal a Békéscsahai Tankerületi Központ minden
járásában van ilyen típusú intézmény. Ezen tiszta profilú intézmények garantálják a speciális
területnek megfelelően a művészetoktatás magas színvonalú megvalósulását.
A változás nem érintette a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Alap Fokú Művészeti
Iskola ás Kollégium intéimányét.

Az alapfokú művészetoktatás struktúrabeli és létszámheli áltozásait 2018-2020. között az
alábbi táblázat szemlélteti:

.

‚.

..

Alapfoku muveszeti iskola

Október 1-jei statisztika létszámok
2018/2019. 2019/2020.
tanév
tanév
létszama
letszáma
(fő)
(fő)

Békéscsabai járás
Békésesabai Bartók Béta Művészeti Szakgimnázium S
Alapfokú Művészeti Iskola
Lencsési Általános Iskola
Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola
Orosházaijárás
Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Tótkomtósi Alapfokú Művészeti Iskola
Szarvasijárás
Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola
Kondorosi Petöfi István Általános Iskola és Kollégium
Mezőkovácsházai járás
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09

2020/2021.
tanév
letszama
(fő)
680

42
98

36
96

660
253

639
238

601
227

387
76

343
81

385

József’ Anila Általános Iskola. Kollégium
Műveszeti
Iskola
s Alapfokú
Mezökovácsházi F-lunyadi János Általános Iskola,
G:mnáziuin és Kolégium
Mezökovácsház 1-lunyadi János Általános Iskola.
Gimnazwn es KoLéglLm Tagintézménye
Mezöhegyesi

..

I

‚-.

Mezokovaeshazi AlapfokLi Muveszeti IsKola

Összesen

171

143

-

75
204
93
Nem
relevans

Nem
relevans

147

2328

2317

2183

.

201 S-ban a Mezökcvácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és AMI beolvadt a Békés Megyei
i-Iunyadt János Gtnmázúm, Szakimnázium, Ai%II intézménybe. az iskola neve:
Mrzökovácsházi Hunyadi János Általános Iskola. Gimnázium. AMI és Kollégium lett.

2020. átszervezés. tiszta profilú AMI-k kialakítása miatt megszűnt az alapfokú művészetoktatás a

fdadatellátási helyen,. másik intézmény telephelyeként működnek tovább.
A Mezőkovácsházi Alapfokú Művészeti Iskola a 2020/2021. tanévben alakult, igy ez esetben
a 2018/2019. és 2019/2020. tanévi létszámadatok nem relevánsak.

Az alapfokú múvészetoktatási intézmények tanulói létszáma tankerületi szinten mintegy 6%os csökkenést mutat a 2019. október 1-jei statisztikai adatokhoz képest. Ez a csökkenés a
koronavírus okozta járvánűgyi helyzethez köthető. mivel a szülők/gondviselők egy része a
pandenitas helyzet miatt inkább nem iratta be gyermekét művészeti képzésre .A tanulói
iszámcsökkenés a békéssabai

árás kivételével minden iárás. minden művészetoktatási

;z:;rn\ ehen ne1figvclhetö.
A :ctszwliacIatr3zat tovabh e,ernzve rnegallapithato. hogy a legtobb tanulo az Oroshazi
járásban (38.8°b). legkevesebb a Mezökovácsházai járáshan (13.3%) végez művészeti
tanulmanyokat. Ez a tendencia évek óta tartja magát.
Aáipfokú művészeti képzés

fléy

művészeti ágban folyik: zenemuvészeti. táncrnüvészeti.

képzö-és ;parmüvészeti valamint báb-és szinművészeti ágon. A művészeti ágakon belül
szeles a kűiönhöző váasztnató tanszakok palettája.
A muveszeri nevelés-oktatás a tehetséggondozás kiemelkedő színtere. a tehetséges tanulók a
pandémiás

helyzet

előtt

rendszeresen

felléptek

rendezvényeken,

fesztiválokon.

és

eredményesen szerepeltek a művészeti tanulmányi versenyeken. A koronavírus járvány miatt
ezen lenetöségek korlátozottá váltak.
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1 O.Tehetséggondozás
A Békéscsabai Tankerületi Központ illetékességébe tartozó köznevelési intézmények számos
lehetőséget kínálnak a tehetségek gondozására. Az intézmények a Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat közreműködésével végzik a kiemelten te etséges tanulók komnlex go:tclovás:u.
A tehetséggondozás fontos színtere a 4 és a 6 évfolyamos gimnáziumi ncveiés-okuuás.
Művészeti

szakgimnáziumi

nevelés-oktatást

a

Békésesabai

Bartók

Béla

\h:\észe:

Szakgimnáziuni és Mapfokú Művészeti Iskola folytat. amely Békésesabán várja a tehetséges
tanulókat. Emelt szintű nevelés-oktatást az általános iskolák többsége idegen nyelv. ének
zene, testnevelés, rajz, matematika, informatika, tantárgyakból szervez, ugyanakkor a
gimnáziumok szinte minden tantárgyból kínálnak emelt szintű nevelést-oktatást. Két
tannyelvű nevelés-oktatást a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Áltatános Iskola végez.
ugyanitt

a

sport

terén

tehetséges tanulók köznevelési típusú sportiskolai nevelésben-

oktatásban fej leszthetik képességeiket.
A Békésesabai Tankerületi Központ intézményei közül többen kiérdemehúk a Regisztrú!t
Tehetségpont, az Akkreditált Tehetségpont, valamint az Akkredtált Kiváló Tehetségnont
címet. Az intézmények rendszeresen és eredményesen pálváznak a Nemzeti Tehetség
Program által kiírt pályázatokra, amely keretében a tehetségek

fejlesztését szolgáló

prograuwkat valósítanak meg. Az alábbi intézmények veszitek részt a programban:
-

-

-

-

-

-

-

-

Békésesabai Petőfi Utcai A’ Italános Iskola
Békésesabai Kazinezy Ferenc Általános Iskola
Békésesabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola
Orosházi Tánesies Mihály Gimnázium és Kollégium
Mezőkováesházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Kondorosi Petőf István Általános Iskola és Kollégium

flc.rqh

Tq

.rflI.t

k’?i,nnnt

fnntq.tQin ..‚;;i.:-.i:

köznevelési intézmény érdemelte ki az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet:
-

-

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat,
Békésesabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium.
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-

Esély Pedagógiai Központ Óvoda. Általános Iskola. Szakiskola. Készségfejlesztő
Iskola. Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,

-

-

-

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola. Gimnázium és KoLlégium
Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola

A tehetséggondozás másik irányú megjelenési fonuái a sport- és tanulmányi versenyek. A
Eékéscsabai Tankerületi Központ biztosítja az anyagi fedezetet a nevezési díjak, az utaztatás.
a szállás és étkezési költségek tekintetében, valamint újraéleszti a hagyományokat és
dmogatia a helyi szervezésű versenyeket.
A

tehetséges

tanulók

eflesztése

céljából

példaértékű

kezdeményezés a

Dél-alföldi

Tehetségseíö Tanács és a Mezökovácsházi Tehetségsegftö Tanács megalakulása és
nbKödése. A két szervezet mintaként szolgálhat a Békéscsahai Tankerületi Központ
wc:ckesseg

eruieen

mukoco

tovabbi

tehetsegsegito

:ködéséhcn.
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11. A sajátos nevelési igényű tanulók helyzete

Békéscsabai járás
SNI tanulók aránya

SNI tanulók aránya
2018

5N tanulók arárya
2019

S\, tanuók arárya
2020

Békéscsabai Andrássy Gyula
Gininazium es Kollegium

089%

1%

1%

Békéscsabai Bartók Béla
Művészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti iskola

2,86%

2%

1%

• Békéscsabai Belvárosi Altalános
Iskola es Gimnazium

1,29%

1%

1%

6%

6%

2,63%

4%

5%

18,81%

19%

22%

•Erzsébethelyi Általános Iskola

10,31%

11%

11%

• Gerlai Általános Iskola

12,77%

14%

:6%

2,77%

3%

3%

• Lencsési Általáos Iskola

8,81%

9%

9%

• Szabadkígyósi Általános Iskola

5,303
5%

6%

S

5

•Békéscsabai Kazinczy Ferenc
Altalanos Iskola

--

• Békéscsabai Petőfi Utcai Általános
Iskola
Békéscsabai Szent László Utcai
Altalanos Iskola

Jankay Ti?or Két Tanítási Nyel’
Altalanos Iskola

Újkígyósi Széchenyi István
Altalanos Iskola
L’UUUtÍ t-4iLdidiIiJiItLflÖ

Csorvási Gulyás Mihály Általános
Iskola

89%
I

1ö,flYo

IÖYD

8,00%

9%
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9%

__________

Orosházi járás
SNI tanulók aránya

SNI tanulók aránya
2018

SNI tanulók aránya
2019

SNI tanulók aránya
2020

• \gyszénás Czabán Samu
Altaláros Iskola

4,96%

6%

7%

• Orosház. Táncsks Míháy
Grnazm es Koleum

109%

1%

1%

11,33%

13%

15%

9,05%

7%

8%

4,89%

6%

8%

Orosház Vorösmarly M.há
Akaaos Isko’a

‘

• .ankő áios A;taiáros lskoa és
G mnaziurn

I 3é<éssámson; Aitaár.os :sKola

Szarvasi járás
SNI tanulók aránya

-

—-

I

•Csabacsúd’ TrefortAgoston
ÁLtalános IskoLa
Fő téri Altsiános IskoLa
Kondorosi Petőí[ István Általános
Iskola és Kollégium

-

SNI tanulók aránya
2019

SNI tanulók aránya
2020

7,69%

6%

14%

26,36%

36%

40%

12,41%

12%

9%

SNI tanulók aránya
2018

-

-
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-

_________________—__________
_________________—

Mezőkovácsházai járás
SNI tanulók aránya

SNI tanulók aránya
2018

SN tanulók aránya
2019

5\I tanulók aránya

6,33%

7%

6%

569%

4%

2%

9,16%

2%

2%

9,20%

8%

9%

986%

5%

7%

Mezőkovácsházi Hunyadi János
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium

1,10%

5%

7%

Bereczki Máté Általános Iskola

1100%

11%

Mezőkovácsházi Hunyadi János
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium Tagintézménye

3,47%

4%

•Schéner Mihály Általános Iskola
Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos
Altalanos Iskola
Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és
Apfokú

Művészeti

Iskola

Károlyi Bernát Nyelvoktatá Német:
Nemzetisegi Altalanos Iskola
• Balsaráti Vitus János Általános
Iskola
I

•

•

2320

—

A Békésesabai Tankerületi Központ illetékességébe

tartozó

4%

alaptbkú nevelést-oktatást.

valamint gimnáziumi és szakgimnáziumi nevelést-oktatást tblytató intézménveiben biztosított
a sajátos nevelési igényű tanulök nevelése-oktatása, rehabilitációs feesztése. Az Esiv
Pedagógiai Központ tanulóir nem tartalmazza a diagram. ök mindnyájan sajátos nevelési
igényűek.
A 2018/2019. tanévhen még a tanulók 6.4991-a volt sajátos ne\:elési

énvű.a7on3an a

2019/2020. tanévben az arányuk már elérte a 9,58%-ot, miközben csökkent a tanulói létszám.
A 2020/2021-es tanévben minimális létszámnövekedés mellett a sajátos nevelési igényű
tanulók aránya is megnövekedett, így már több mint 10%-os a ráta. A legtöbb tanuló
28

jellemzően a Szarvasi Járás intézménveinek diákja, ahol idén már a 2 1%-ot is meghaladja ez
az arány.
Az SXI tanulók nevelésében-oktatásában kiemelt Szerepet játszik az utazó gyógypedagógusi
hálózat. mely az Esély Pedagógiai Központ. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola keretei közt működik. 2017. szeptember 1-jétöl jogszabály szerint
munkaközösség alakult az utazó gyógvpedagógusi. utazó konduktori hálózat koordinációjávai
az egységes szakmai eljárás érdekében.
Az S\i tanulók fejlesztése a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága
által kiállított szakértői veleményben meghatározottak alapján történik, a rehabilitációs
foglatkozásokat az intézményekben gyógypedagógusok végzik.
Az eliátásra szoruló gyermekek száma évről-évre növekszik. A rehabilitáeiós feladatok
maradéktalan ellátását túlórában. illetve meghízási szerződés keretében sikerül megvalósítani.
Az intézmények, az

utazó

gyogypedagógusi hálózat és a pedagógiai szakszolgálat közötti

együttműködés péidaértékű.

12. Integráció és a szegregáció helyzetének értékelése-veszélyeztetett
ter iii ete k
A Békéscsabai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben olyan nevelési-oktatási
rendszer működik, amely igazságos. befogadó és méltányos, Egyenlő esélyeket biztosít
minden tanuló számára. Az integrációs nevelés-oktatás megjelenik az intézmények szakmai
aapdokunentumában.
Hitvaliásunk. hogy minden gyerek egyformán értékes, társadalmi státusza azonos. A
befogadás nem egymás melletti létezést jelent, hanem odatartozást egy intézményhez. egy
közösséghez. egy osztályhoz. csoporthoz. A pedagógus minden gyermeknek egyéniesitett
segítséget kell nyújtson, minden gyermeket képességei szerint kell terhelnie.
Minden intézményünknek szegregációmentes szolgáltatást nyújt a különleges bánásmódot
igénylő tanulók minden esetben hozzájutnak a megfelelő, számunkra előírt fejlesztésekhez.
Az iskola feladata. hogy a családi háttérből eredő hátrányokat kompenzálja olyan pedagógiaimódszertani eszközökkel, amelyek képesek arra, hogy a gyerekek közötti különbségek
csökkenjenek. az esélyek egyenlővé váljanak. és mindenkinek ugyanolyan lehetősége legyen
a pályaválasztásra, jövőjének építésére.
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A szegregációval veszélyeztetett tanulói csoportok köre a hátrányos helyzetű tanulók. roma
gyerekek. a sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési, magatartási. tanulási nehézséggel
küzdők (BTMN). lemorzsolódással veszélyeztetettek és a veszélveztetettséggel élő tanulók.
Pontos létszámmal és helyzetelemzéssel rendelkezünk ezen tanulókra vonatkozóan.
A 2020. október 1-jei tanulólétszám 12748 Fő .A hátrányos helyzetű tanulók összes
tétszáma 899 Fő, az összlétszám 8,86 %-a, a tankerületi szintű százatékos a:áat
szignifikánsan nem változott, 2013/2014-től nyomon követve az adatokat.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 1296 tanuló. az összes tanuló 12.77
%-a.

Az SNI tanulók száma 670 fő, az összes tanulólétszám 10,62%-a.
A BTMN tanulók Összes létszáma 1123 Fő, az Összes létszám 11 ‚06%-a.
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 363 Fő, az összes tanutótétszám 9,61 %-a.

A 13412016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2/A.

és 2:B. *-ában thglaltakriak megfelelően 2013.

november 13. napján megalakult a Békésesabai Tankerületi Központ Tankerüteti Tanácsa

és Antiszegregációs Munkacsoportja.ATankerületi Tanács és azAntiszegregációs
Munkacsoport 6 főből állA Tankerületi Tanács állandó munkacsoDorda az Antiszearegácűs
Munkacsoport Mindkét szervezet ügyrendjéhcn meghatározottak alapb é’H egaűbb köt
ülést tart. Az Antiszegregációs Munkacsoport feladata a dcszcgrcwtcibs tohamatok nyomon
követése, hátrányos helyzetű tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók. gvermekvédelmi
kedvezményben részesülő tanulói megoszlás követése. szegregációs \cszél\ck elkerütöse.
Egyeztetési-, megelőzési folyamatok, jelzőrendszer, rendszeres párbeszéd. partnerség az
érintettekkel. A munkacsoportot a Tankerületi Központ antiszegregációs referense vezeti.
2019-ben elkészült a Tankerületi Esélyegvenlőségi Terv helyzetelenizése, 2020-ban a
Tankerületi Intézkedési Terv az antiszegregációs referens koordinálásávat. Az összeállítást
módszertani útmutatást az EFOP-3.l.5 Oktatási Hivatal központi projektje segítette teep{Hési
mentor részvételével. A stratégiai dokumentum elkészítésének és megvalósításának céih az

oktatási szegregáció, az iskolai lemorzsolódás megelőzését, csökkentését célzó intézkedések
tervezése, ezzel hozzájárulva a tanulók iskolai sikerességéhez.
Az általános iskolák működését az esélyegyenlöség biztosítása.
vrnnnntnt,A1 tkb n’,rmatr
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a HH, HHH, RGYK, valamint SNI tanulók szegregációjának veszélyét jelző mutatók
általános iskolai feladatellátási helyek között és az azonos évfolamon működő
párhuzamos osztályok között;
30

-

-

-

-

továbbtanulási mutatók:
lemorzsolódási mutatók;

hiányzási mutatók:
kompetenci amérési eredmények.

A beavatkozás szükségessége és tartalma a fenti jellemzők együttes vizsgáLata alapján
dönthetó cl. Á Tankerületi Esélvegvenlőségi Terv helyzetelemzése és Intézkedési Terve a
valamely paramétert

megvizsgálta az Összes

általános

iskolai

Feladatellátási

helyre

vonatkozóan. és meghatározta esélyegyenlőségi intézkedéseit.
három településen. Békéscsabán. Orosházán. Szarvason fenntartótól higgetlenül valamennyi
áitaáros iskohti feadateliáási helyet tekintve 25% -nál nagyobb mértékben különbözik
vmástó az RGYK. a HH. a HHH és SNI tanulók aránya. Ez szegregációs érintettséget. sőt
\eszéivez:eicnscet jee;u a három település intézményeire. tanulóira vonatkozóan. Az
hJveuvenlőséai Inrézkedési Tervben kidolgoztuk és meghatároztuk az esélyegyenlőségi
fcadaokat. Fcüi kell vizsgálni az általános iskolai feladatellátásokat. az eséleg>enlőségi
l:cvzc:ct ezeken településeken. Ennek eredményeképpen. amennyiben elkerülhetetlen, a
település általános iskolai feladatellátását Újra kell tervezni, elindítani az intézményszerkezeti
ültozásokat a helyi köznevelési rendszer fenntartóinak bevonásával. és az aniiszegregációs
rnLnkacsoport hatékony müködtetésével.
A Tankerületi Központ Folyamatosan figyelemmel kíséri az azonos évihlvamon működő
nár[iuzamos osztályok tanulói Összetételét. 25%-nál nagyobb eltérés nem lehet a szegregációval
veszélyeztetett tanulói csoportok kÖzÖtt. Az osztályok kÖzÖtti szegregáció tilalma megjelenik
az ;ntezménv aiapdokumentumokban.
Azokon az egviskolás településeken. ahol a tanulók többsége hátrányos helyzetű (RCrYK.
lili.

HHH;.

az

Esélvegvenlőségi

Jntézkedési

Terv

előírja

Pedagógiai

programjuk

telülvizsgálatát annak érdekében, hogy a település sajátosságaihól. a családok társadalmi
áazchsági helyzetéből adódó hátránvkompenzációs feladataikat az iskolák maradéktalanul
teUcsítoni

tudják.

A

cél

érdekében

az

érintett

intézményeknek

kell

pedagógiai

vákenységrendszerüket elemezni, a helyi sajátosságok figyelembevételével meghatározni
házránykompenzációs feladataikat és szükség esetén módosítani a pedagógiai programjukat.
Azokon az általános iskolai feladatellátási helyeken, ahol az eredményességi (országos
kompetenciamérési eredmények), továbbtanulási, hiányzási vagy lemorzsolódási mutatók
kedvezőtlen helyzetet jeleznek. az Esélyegenlőségi Intézkedési Terv három évre szóló
intézményfejlesztési és intézményi szintű intézkedési terv elkészítését írja elő. amelynek
kiindulási pontja a tankerületi központ által összeállitott helyzetértékelés.
31

A Békéscsabai Tankerületi Központ intézményei probléma, krízishctvzct esetén

élnek a

gyermekvédelmi jelzőrendszer adta lehetőséggel, amelynek célja a gyermekek családban
történő

nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megetőzése és megszüntetése. A

tanév végi beszámolókban az iskolák rögzítik, hány esetben fordultak segítségért a
gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőihez.
A Békésesabai Tankerületi Központban SOS krízisintervenciós team működik a váratlanul
kialakuló súlyos helyzetek megoldása érdekében, 2018, szeptember 20-án rnegatakult
munkaközősség 13 tagból áll, 1 Fő munkaközösség-vezető, tanácsadó pszichotógus. 7 Fő
gyógvpedagógus, 4 Fő pszichológus és I fő mentálhigiéniás szakember alkoUa a krízis
csoportot. A megalakulást követően elkészítették éves munkatervüket. amelyben pontosan
megfogalmazták céljukat és feladataikat. A krízishelvzetek kezelése kizárólag általános
iskolai környezetet érintő. az iskolai élettérben krizist okozó eseményekre irányul. A
szolgáltatás

keretében

„Forró

drót”

telefonos

segélyhivó

vonala

működtetnek.

vészhelyzetben azonnal elérik őket az iskolák vezetői. pcdaógusa:. ly módon lehetösSg vau
azomali tanácsadásra, a további lehetséges lépések egycztetésére. Szükseg esetén 2—3
szakember a helyszínre utazik, szakmai jelenlétükkel segítik a kialakult súlyos helvzeteL. A
további tanulói esetgondozást a krizis

csoport támogatásával

az iskolapszicioógusok vagy

osztályfőnőkök végzik.
Tankerületi Központunk fontosnak tartja azokkal a

partnerekkel

való

érdeinlecs

együttműködést, akik itjúság részére érdekérvényesítési. érdekképvisclcti szerepet töltenek
be. Ezt követően ismertette az esélyegyenlőség. az egyenlő és méltányos bánásmód éráekéhcn
jelentős partnereinket. amelyek az alábbiak:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Itjúsági Kerekasztalt működtet, amelyre
minden alkalommal meghívást kapunk. A kerekasztal egyik Fő feladata a város iliúsá2i
koncepciójának és cselekvési tervének rendszeres felülvizsgálata. továbbá a városban élű
gyermek- és ifjúsági korosztály érdekeinek megjelenítése az önkormányzat itjúságot úrintó
döntéseinek meghozatala során, valamint az, hogy megoldást találjunk a felmerülő igúrvekre.
problémákra. Tagjai az önkormányzatot és annak hivatalát képviselők mellett a koroztálval
foglalkozó szervezetek, intézmények és az iúsági korosztályi szervezet clelegáit.9J. A
kerekasztal
crn#t

információs-kapcsolati

tnbh q,nlqttr

háló

szerepet,

érdekérvényesítési.

érdekképviseleti

+.n1--.At •7-Ui- %

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kéthavonta oktatási kerekasztalhoz hívja az
oktatásban érintett szervezeteket: a Tankerület, a Szakképzési Centrum, a felsőoktatás a
Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ és a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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képvisclői részvételével. A Kerekasztal lehetővé tette a hatékony párbeszédet a partnerek
között.
A Békés Megyei Kormányhivatallal szoros és széleskörű kapcsolatot működtetünk, amelyet
purznerségi megállapodásban is rögzitettünk. A Hivatal kezdeményezésére jött létre a Békés
Megyei Pályaoricntációs Kerekasztal. A Kormányhivatal szervezi minden tanévben a megyei
páiyaválasztási vásárt. ezzel ís segitve a Eatalok tudatos pályaorientációját. A vásáron
tunkcrület minden hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulója részt vesz.
Megyei szintű cgyüttmüködés a Békés Megyei Önkormányzattal kialakult kapcsolatunk. A
megci önkormányzat a Széchenyi 2020 program keretében megyei felzárkóztatási fórumokat
és munkacsoport ütéseket szervez, amelyeken a Tankerület minden alkalommal képviseli
magát. A fórumok és ülések legfőbb célkitűzése a célcsoportok (romák, mélyszegénységben
élők, gyerekek. nők. idősek. fogyatékkat élők) problémáinak feltárása. a beavatkozási
területek feltérképezése.
2017 óta több olyan EFOP projektet valósítunk meg, amelynek célja a lemorzsolódás elleni
küzde!em. az esélyegyenlőség, a hátránykompenzáció. Ezen projektek bemutatása megjelenik
a

Klebeisherg

Központ

hontapján

a

http: kk.gov.hu.projcktck-bcsaba elérhetőségen.
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nyilvánosság

biztosítása

érdekében

a

_____

13. A hátrányos helyzetű tanulók, létszámának alakulása

Békéscsabai járás
HH/HHH tanulók aránya

InJ

HH/H-H arány 2019

HH/HHH arály 2020

0,59%

0,74%

0,59%

Békéscsabai Bartók Béla
Művészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola

5,71%

2,04%

0,00%

Békéscsabai Belvárosi Általános
Iskola es Gimnazium

0,36%

0,43%

0,86%

Békéscsabai Kazinczy Ferenc
Altalanos Iskola

3,91%

4,09%

283%

csaba Petőfi Utcai
Altalanos Iskola

378%

2,71%

2,65%

36,63%

1,11%

31,52%

349%

R35%

13,25%

• Békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnazium es Kollegium
I

InIL

HH/HHH arány 2018

‚

‚

:_

I

-

•

I

Békéscsabai Szent László Utcai
Altalanos Iskola
.

‘

ErzsebetheALtanosbko

382%

—

-

Gerlai Általános Iskola

8,51%

10,3t%

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű
Altalanos Iskola

1,11%

0,53%

•Lencsési Általános Iskola

2,58%

2,54%

157%

• Szabadkígyósi Általános Iskola

6,06%

t65%

57%

Újkígyósi Széchenyi István
Altaianos Iskola

8,20%

7,48%

7,09%

Dobozi Általános Iskola

54,55%

47,19%

4607%

Csorvási Gulyás Mihály Általános
Iskola

950%

8,59%

8,11%

Esély Pedagógiai Központ Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola

21,38%

11,09%

10,70%
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0,37%

-

Szarvasi járás
HH/HHH tanulók aránya

HH/HHH arány
2018
Csabacsűdi Trefort Ágoston
Átalános sko:a

;

. Fő térUtaános skoia
r005 Petőfi stvái ÁItaIános

IsK).a és KoHégm

•

b

HH/HHH arány
I
2019

HH/HHH arány
2020

3,85%

2,88%

0,00%

6000%

32,35%

32,63%

414}b

5,63%
I

I

4,59%

Orosházi járás
HH/HHH tanulók aránya
V

• \

ysz4ási Czabá Sam
Atiancs

BOrosnáz
•

!

QrQs2áz;

MInaly
Ko1égium

Tancslcs

crnxiazurr

és

Jr5smartv

f;há’y

A:ta anos skoa
;

T Jankó Jaros Atalanos IsKoa es

Gimr.aziun
w8ékéssárnsoni 4;zaános Iskoa

HH/HHH arány
2018

HH/HHH arány
2019

HH/HHH arány
2020

3,68%

5,19%

5,80%

2,04%

1,11%

0,57%

2 0%

1,11%

0,57%

12 06%

13,47%

16,45%

4,89%

4,05%

5,08%
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Mezőkovácsházai járás
HH/HHH tanulók aránya
V

• Sehéner Mihály Általános Iskola
• Magyarbánhegyesi Kossuth
Lajos Általános Iskola
•

•

Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola

19,41%

Károlyi Bernát Nyelvoktató
Német Nemzetiségi Általános
Iskola

26,44%

Balsaráti Vitus János Általános
Iskola

57,04%

Mezőkovácsházi Hunyadi János
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium

9,89%

Bereczki Máté Általános Iskola

39,50%

20,55%

16,27%

3 1,46%

3 6,56%

39,84%

39,37%

8,00%

12,15%

42,25%

43,60%

17,00%

11,71%

t
+

I

Mezőkovácsházi Hunyadi János
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium Tagintézménye

±
t

13,58%

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az intézményekben az Összes
tanulói létszám 8,86 %-át teszik ki. A HH és a HHH tanulók aránya a középthkú
intézményekben sokkal alacsonyabb, mint az általános iskolákban. Az állami fenntartású
köznevelési intézményekben, mint kötelező felvételt biztosító iskolákban egyre nő a HH ős
HHH tanulók száma a nem állami fetmtartású köznevelési intézmények hátrányos helyzetú
tanulói létszámához viszonyítva.

14. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás
A Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában van az Esély Pedagógiai Központ Ovoda,
Általános

Iskola.

Szakiskola,

Készségfejlesztő
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Iskola,

Kollégium

és

Egységes

Gyógypedagógiai

Módszertani

Intézmény ahol

azon sajátos

nevelési

igényű (SNI)

gyermekeknek, tanulóknak a nevelése-oktatása és ellátása történik, akik az e célra létrehozott
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben eredményesebben
fogialkoztathatóak. Ezen intézmény keretei között óvodai nevelés, általános iskolai nevelés
oktatás. szakiskoiai nevelés-oktatás. készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás, fejlesztő
ne\cés-oktatas. kollégiumi eflátás tblyik. Mindemellett az utazó gyógypedagógusi, utazó
konduKlori hálózat működtetése is ezen intézményhez tartozik.

15.

Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás

A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (BMPSZ) 2013 szeptemberében jött létre a Békés
meuyében pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, állami fenntartású feladat-ellátási
helyek ősszeolvadásával. a 15/2013. (11.26.) a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről szóló EMMI rendeletben előirt struktúra szerint. A Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgáiat Békés megye minden járásában a székhelyen kívül 9 tagintézményben (ill.
további S telephelyen) végzi tevékenységét.
A BMPSZ térítésmentesen biztosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
I 8.- ában meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatokat:
•

a gyógypedagógiai tanácsadás. korai fejlesztés és gondozás,

•

szakértői bizottsági tevékenység Gárási. székhelyintézményi).

•

nevelési tanácsadás.

•

a logopédiai ellátás,

•

a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (csak a székhelyintézményben),

•

a konduktiv pedagógiai ellátás,

•

a gyógytestnevelés,

•

az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás.

•

a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

Az eséiyegyenlőség. a társadalmi felzárkóztatás biztosítása szempontjából fontos valamennyi
pedagógiai szakszolgálati feladat biztosítása a tankerűleti központ illetékességi területén.
20i9-ben teiephelvet érintő változás történt. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Békéscsabai Tatintézménve Békéscsaba. Vandháti út 3. ügyviteli telephelye megszűnt. a
baán L.ajos utca 3. szám alá költözött. Nagyobb alapterületen. a szakszolgálati feladatok
megszervezésére alkalmas helyre került.
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A 20 19/2020. tanévben főállású pedagógusok státusza 117. A feladatok ellátását óraadó
pedagógusok segítik. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakör álláshelyei teljes
egészében betöltésre kerültek.
A szakértői bizottsági alapfeladat-ellátásának, a beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézség gondozásának esetszáma a 2019/2020. tanévben 6305 fő, a gyógypedagógiai
tanácsadás és korai fejlesztés esetszáma 167 fő volt. A nevelési tanácsadás feladat ellátásában
nehézséget okoz a pszichológus szakember hiánya, ezen a területen nagy a várólista. Nevelési
tanácsadásra a 2019/2020. tanévben 4394 tanuló esetében került sor. Jskolanszichológiai ős
óvodapszichológiai ellátásban 564 gyenek részesült. Logopédiai ellátásban a résztvevők
száma 1898 fő volt. A gyógytestnevelés iránt intézményenként változó igény jelentkezett. az
cllátotti létszám a 20 19/2020. tanévben 1619 fő volt. Konduktív pedagógiai ellátásban 10 fő
részesült. A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás feladatot 4 fő szakember végzi.
20 19/2020. tanévben 684 tanuló esetében történt tanácsadás. A kiemelten tehetséges
gyermekek gondozása területen az ellátottak száma 792 fő volt.

16. Digitális tanrend
A digitális oktatás bevezetése és megszervezése az oktatási folyamat minden szereplőjének
váratlan és nagy horderejű kihívást jelentett. Ennek ellenére elmondható. hogy az átállás rövid
idő alatt megtörtént. A szervezésben nagy segítséget jelentettek az Oktatási Hivatal
irányrnutatásai,

módszertani

ajánlásai

iskolák

az

számára.

Tunkerületi

központeuk

folyamatosan tartotta a kapcsolatot az intézményekkel. koordinálta a tanulók eszköz

szükségletének

biztosítását,

támogatta

az

intézmények

Új

típusú

feadatcllátásának

megvalósítását. A digitális oktatás gyakorlati tapasztalatairól kikértük az intézménvvezetők ős
pedagógusok véleményét, figyelemmel kísértük a szülői és tanulói visszajelzéseket. Az
összegyűjtött vélemények, tapasztalatok összegzése az alábbiakban olvasható:
Digitális eszközök biztosítása: Elsődleges feladat volt annak megszervezése.
hogy minden tanuló számára hozzáférhetővé váljon az oktatáshoz szükséges
digitális eszköz. A számítógépek, laptopok, notebookok, okostelefonok biztosítása
viszonylag gyorsan megvalósult az intézmények saját eszközeinek kiadásával
illetve a KK által biztosított okostelefonokkal. Előfordult több esetben. ho2v a
szülők nem fogadták cl a t’elajánlott eszközöket vallási és egyéb okokra
hivatkozva.
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•

Digitális oktatás előnyei: Szinte minden intézményvezető arról számolt be. hogy
ez az oktatási forma nagyban elősegítette a tanulók önállósodását. Számos új
program használatát keltett megtanulni. hogy a tanulók motiváltságát. érdeklődését
fenntartsák. ami nagyon időigényes kihívásnak bizonyult, viszont a későbbiekben
is használható tudást szereztek. A digitális oktatás során a tanulóknak és a
pedagógusoknak is jelentősen fejlődött a digitális kompetenciája. A szülők jobban
értékelik a pedagógusok munkáját, aminek hangot is adnak.

•

Digitális oktatás színterei: A digitális oktatás több színtéren valósult meg.

A

tanulók és pedagógusok. szülők és pedagógusok közötti hivatalos kommunikáció a
KRÉTA rendszeren keresztül üzenetek. kérdőívek formájában valósult meg. Ezen
kívöl az osztálvfőnökök mükődtettek zárt facebook csoportokat a tanulóknak.
szLhóknek egyaránt .A pedagógusok és intézményvezetők beszámolói alapján
leszürhető. hogy a digitális oktatás során a legnépszerűbb és leggyakrabban
használt platformok a Google Classroom, Redmenta. Videotanár, Okosdoboz,
Learningapps voltak. A tanulók életkora és a tantárgyak speciális jellemzői
különböző digitális felületek, módszerek használatát tették indokolttá. Ezen kívül a
pedagógusok készítettek Power Point bemutatót, hangfelvétclt, videofelvételt,
feladatlapokat. a gyakorlást segítő interaktív játékokat. interaktív teszteket.
•

Digitális oktatás nehézségei: A legfőbb nehézséget a személyes találkozások
hiánya jelentette. A tanulók és pedagógusok egyaránt nagyon hiányolták a
személyes találkozásokat. megviselte őket az izoláltság. Emellett Új helyzet volt az
önálló tanulás. felaciatmegoldás megnövekedett mértéke, amire nem voltak
Felkészülve. Főleg az alsó tagozatos tanulók. A nevelőmunka színtere csőkkent. A
pedagógusok órákra való felkészülése. a visszaküldött tanulói munkák javítása,
értékelése. sokkal több időt vett igénybe. mint korábban. Rengeteg plusz energiát
és iGorálordítást

követel ez a módszer mind a tanulóktól. mind a pedagógusoktól.

A veszélyeztetett illetve a hátrányos helyzetű tanulók nincsenek olyan kontroll
alatt, mint egvébként.esetenként nehezen lehet felvenni velük vagy szüleikkel a
kapcsolatot.
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17.Irány az Egyetem 2020 program
Az Emberi

Erőforrások Minisztériumának

Köznevelésért Felelős Államtitkársága. a

Klebelsberg Központ és a Magyar Rektori Konferencia, közös programot indított, Irány az
Egyetem 2020 néven. A Program keretében a jelentkezők Segítséget kapnak az emeit sznt1
érettségire történő felkészüléshez. Minden otan. nagykorú. csetekvőképes. tanuio: \U\
hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező. az érettségi bizonritvánvi 2019. december 31. előtt
megszerzett magyar állampolgár jelentkezhetett a képzésre, aki vabmely tárgyból emelt
szintű érettségi

vizsgát szeretne tenni

a

2020.

május-júniusi

érettségi

időszakban.

A jelentkezések alapján a Békésesabai Tankerületi Központ Békésesabán az Andrássv Gyula
Gimnázium és Kotlégiumban szervezte meg a felkészítő foglalkozásokat angol nyelvből és
történelemből, 9 Fő részére.

18.Lázár Ervin Program
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló l042!209. (IL 18.) Kornt határozat
alapján 2019 őszén megkezdtük szociális helyzettől és lakóhelvtö tggetIent.! minden. az

8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére a :nné\cnként egyszeri aktűomn:r
ingyenesen biztosítori színházi, tánc- és cirkusz előadások. komoivzeaci hangversenyc.
látogatásának szervezését. A Békéscsabai Tankerületi Központ a knnTartúsában működő

intézmények mellett további négy tankerületi központ egyes intézménveinek, valamint n
Békés megyei nem állami fenntartású iskolák esetében koordinálja a kulturális események
megszervezését és az azokra való utaztatás. A 20 19/2020. tanév befejczéséig 57 köznevelési
intézmény közel 12000ezer tanulójajut cl az általuk választott előadásokra.

19. A Békéscsabai Tankerületi Központ intézményeinek humánerőforrás
jellemzői
A 35 köznevelési intézmény közül 33 intézmény élén kinevezett intézménvvezeto

1. kettő

intézmény esetében az intézményvezetői beosztás SZMSZ szerint{ hei}ct:estásse ellátott. A
2019/2020. tanévben 10 intézmény esetében került kiírásra intézményvezctői pályázat. 2

intézmény esetében nem kellett pályázatot kiírni, mivel második rneghi2ás ciklusos velctos.
A véleményezésre jogosultak támogatták a pályázókat. 2020. szeptember I -jétől létrejött er\
új intézmény a Mezőkovácsházi Alapfokú Művészeti Iskola. mci) nek vezetője 1 évre SZÓlÓ
megbízást kapott. Az intézményvezetők 42,43%-a az első ciklusát. 21.21%-a a második
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ciklusát, 15,15%-a a hanadik ciklusát, 3,03%-a a negyedik ciklusát, 15,15%-a az ötödik
ciklusát tölti, ötnél több ciklusát tölti 1 Fő.
A feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek száma 2020. szeptember 1-jén 1389 Fő.
A szakos ellátottság biztosításában nagy jelentőséggel bír a tankerületi központon belüli,
intézmények közötti. a tanórával lekötött munkaidő keretében vagy túlórában történő
áttanítás.
A

pcdagógusok

előmeneteti

rendszere

alapján

a

pedagógus

munkakört

betöltő

közalkalmazottak aránya ás besorolása 2020. szeptember 1-jén:

Gvakomok fokozat

69 t’ő

4,97%

Pedagógus I fokozat

684 fö

49.24%

Pedagógus II fokozat

527 fö

37,94%

\ícstcrpcdagógus fokozat

107 fő

7,71%

Kutatótanár fokozat

2 Fő

0,14%

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (NOKS) létszáma— tankerületi
központi szinten

-

a pedagógusok előrneneteti rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326.’2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott finanszírozott létszám.
Á technikai dolgozók létszáma a nemzeti kőznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61 .*
(5) bckezdésben meghatározott létszámot eléri, valamennyien közalkalmazottak. A technikai
dolgozók 8.42%-a alapfokú. 84,18%-a középfokú, s 7,4%-a felsőfokú végzettséggel
rndcikczik. A karbantartások során az aktuálisan felmerülő munkálatok megoldásához külső
szakcmber bevonása szükséges.

20. Beruházások, felújítások, dologi kiadások 2019/2020-as tanévben
A legnagyobb arányú fejlesztés (épület bővítés. felújítás) a Tótkomlósi Jankó János Általános
Iskola ás Gimnáziumban történt az EFOP 4.1.2 pályázat keretében összesen bruttó
359.413.362 Ft értékben, melynek részleteiről a „Tankerületi Központ pályázati aktivitása”
című pontban adunk részletes tájékoztatást.
Az EFOP 4.1.3 pályázat keretében létrejött nyelvi laborok használata több érintett intézmény
esetében az áramhálózat elavultsága miatt nehézségekbe ütközött. A projekt keretében
megvalósuló beruházások zökkenőmentes használata érdekében az alábbi intézmények nyelvi
labotjaiban erősáramú rendszer kiépítése történt. összesen bruttó 14.434.271 Ft értékben:
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-

Mezőkovácsházi

Hunyadi

János

Általános

iskola.

Gimnázium ás Kollégium

Tagintézményében
-

-

-

-

Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

—

Almáskarnarás

Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Kollégium
Balsaráti Vitus János Általános Iskola
Sehéner Mihály Általános Iskola

—

—

Dombegyház

Medgyesegyháza

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola ás Gimnázium
-

Gerlai Általános Iskola

A Hangszercsere Program 2019. évi támogatási összegéhől közel 52 millió Ft értékben történi
hangszer beszerzés és felújítás.

A Békésesabai Tankerületi Központ pályázati aktivitása

A Békésesabai Tankerületi Központ pályázati aktivitása maximális mind a hazai, mind az
EU-s pályázatok vonatkozásában. Figyelemmei kiséijük a pályázati

k :irásukat. sa1:l:

humánerőtbrrásunk és az intézmények közreműködésével készíUük cl ás nvútjtik he azokat a
kiírt határidőre

asokro fovamatos

Az intézmények a hazai ás uniós pályázati te

tájékoztatást kapnak a tankerület pályázattal foglalkozó munkatársaitol. A Iyázati kéreimek
benyújtásában, a szakmai és a pénzügyi terv elkészítésében cvQttináködirk az érin:ett
partnerekkel, a tankerületi központ szakmai segítséget nyújt.
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghirdetett Emberi Eröihrrás Fctesztési Operatív
Program. az EFOP a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek
biztosítását. az egészséges és korszerű tanulási lltétclek megteremtését szolgálja a
köznevelési intézmények beniházásnínak (infrastruktúra és eszközfelesztésének) célirányos
támogatásával.
A 21. század követelményeinek megfelelő beruházás a feladat ellátás széles vertikumat érinti:
a

tankerületi

központ

általános

és

középfokú

iskoláit.

g’;ógvpedagógiai.

fejlesztő

intézményeit, kollégiumot és a pedagógiai szakszolgálatot.
A fejlesztések kiemelt célja, hogy lehetőleg azonos tanulási környezetben. értékközvetítő.
támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. A korszerű nevelési-oktatási eszköz- ás
enI-.-.nnrnn.(hhn,,

J4

C

-Ii—hr—?í.-,-.,..
-

I
c_

--

---

-

hanem a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően a köznevelés minőségi lehetőségei
jussanak elérhető közelségbe. a kisebb városokba, kőzségekbe is. Méltányos. inkluzív
nevelést-oktatást nyújtsunk gyermekeink számára, külön tgyetemmcl a hátrányos helyzciü
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diákok támogatására és a tehetséggondozásra, amely reményeink szerint csökkenti a
lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskolaelhagyást. A beruházásoknak hosszútávon
fenntartható ne\elési-oktatási környezet megteremtését kell szolgálniuk.
A felújítou épületek akadátymentesítetté válnak az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
Az uniós forrásból megvalósuló támogatások erősítik a nevelő-oktató munkát, nem kis
mértékben emelve az intézmények színvonalát és megítélését.
Az

.Iskola

2020”

Köznevelési

intézmények

infrastrukturális

fejlesztése

a

hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című
telhívásra benyújtott, EFOP-4,l.2. kódszámú pályázati kérelmünket az Emberi Erőforrások
Minisztériuma vezetője 496 122 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az elnyert
pályázati forrás kedvezményezettje a tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium.
A beruházással A felső tagozat ás gimnázium épületében (5940 lótkomlós. Erzsébet utca 2.
hrsz:

2323.1).

Az

épület

földszintjén

főbejárat

mozgaskoriatozott mosdó kialakítása: 333

feljáró

ás

akadálymentesítése.

nm területen épületbővítés: az intézmény

fbiclszintjén közösségi tér, az L emeleten rajz-és müvészeti foglalkozásokra alkalmas
zzatanerLm és nyelvi esopornerem. a tetőtérhen multifunkcionális csoportterem kialakítása:
9 cib mosdó é közlekedő felújítása. akadálymentesítése a bővítéssel érintett épűletrészben:
kükő. fén;szerkezetű túzlépcső létesítése. Az intézmény udvarán:
sportpálya kialakítása.

térburkolatú közlekedő sávval:

Új.

42*22 m-es műfüves

10 db parkoló

(ebből

1

db

akadáiymentes): 63 nm járda építése. N4indösszesen 4092nrn területen történt építés,
átalakítás, Felújítás.
További 9 pályázati kérelmet nyújtottunk be intézményeink nevelő-oktató munkájának
támogatására több. közel 1 milliárd f’orintértékben. 2022- ig infonatikai beruházások.
valamint a nevelés-oktatás területén szakmai tartalmi. módszertani fejlesztések valósulnak
meg. Hazai ás nemzetközi intézményi együttműködések jönnek létre. bővül a nevelési
oktatási programkinálar. ájlődnek a tanulók tantárgyi és nyelvi készségei. Hozzájárulunk a
chgitáits oktatás színvonalának minőségi javításához. Az informális tanuláshoz. (játékokhoz,
vezéiKedőkhöz) szükscees közösségi terek alakulnak az iskolában az élményalapú tanulási
módszerek szélesebb körű alkalmazása érdekében. Támogatjuk a diákok aktív szabadidő
ehöhését. tanuimányi kirándulásait.
lsyenes szakmai-tartalmi pályázatok: 2018-2020 időszakban:
-

EFOP-3.2.5-17.

Pályaorientáció.

természettudományos

készségek

kiemelten
és
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az

kompetenciák

MTMI
fejlesztése

(matematikai.
a

köznevelés

rendszerében, elnyert támogatási összege 99.981.510 Ft, támogatott intézmények:
Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Mezőkovácsházi f-{unvadi

János Áhalános IskoLa. Gimnázium ás Kohóghim. Orosházi Táncsies Mihály
Gimnázium és Kollégium)
EFOP-3.3.7-17. Informális ás nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a
köznevelési intézményekben. elnyert támogatási összege 74.905.092. támogritott

Intézmények: Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola. 3ékéscsahai Petüti
Utcai Általános Iskola. Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola
EFOP-l.3.9-17.

Iskolaközpontú

helyi

egvüttnűködések

tánogaása.

ciP\Cr

támogatási összege 74.890.110 Ft, támogatott intézmény a Baisa:áti Vitus Jcs
Általános Iskola
EFOP-1.3.9-17.

Iskolaközpontú

együttműködések

helyi

támogatása.

elnyert

támogatási összege 74.890.110 Ft, támogatott intézmény a Magyarhánhcgvc
Kossuth Lajos Általános Iskola
EFOP-3.1.8-17:

Együtt

testvérként,

iskolaközi

szemléletformáló

programok

támogatási összege I 5000.000 Ft, támogatott intézmény Mezőkovácsházi 1-lunvadi
János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Tagintézménye
EFOP—3.1I.1-17. Szülő-Suli”

—

Tanulók iskolai előmenetelének javítása ás a korai

lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család
fejlesztésen

keresztül, elnyert támogatási

alapozott

egvuttmuköclcsere

összege:

80 000 000

intézmények: Fő téri Általános Iskola. flékéssámsoni

Ft:

egyéni

támogatott

dtaLános lskola. Seb

Mihály Általános Iskola, Dobozi Átulános Iskola, Bereczki Máté ÁltaHos Iskola
EFOP-3.2.3-17. Digitális környezet a köznevelés’aen. ebvert támoaa:ási üsszge:
108 853 468 Ft. támogatott intézmények: Orosházi Vörösmarty Mháv Á:ta:áno
Iskola, Mezöhegyesi József Attila Általános Iskola. Jankay Tibor Két Tanitási velvti
Általános Iskola, Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
EFOP-3.1.6-16. A köznevelés esélvterenaő szerepének erősítése a

halmozott

fogyatékossággal

élő

gyermekeket

ellátó

súlyos és

iné7n]é!1vck

szakr’-ii

fejlesztésének támogatása érdekében, A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése.
elnyert támogatási összege: 171 400 000 Ft, támogatott Intézmények:
rrnD1117.

VnrC-,,,

c-c.

-

Közösségi Program kísérleti megvalósítása. elnyert támogatási összege: 232 650 000
Ft. Támogatott intézmények: Békéscsahai Petőfl Utcai Általános Iskola: Lencré.i
Általános

Iskola;

Szabadkígyósi

Általános
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Iskola:

Dobozi

Általános

Iskol:i:

Csabacsűdi Trefor Ágoston Általános Iskola; Békéssámsoni Általános Iskola; Jankó
János Általános Iskola és Gimnázium; Kondorosi Petőft István Általános Iskola és
Kollégium; Nagyszénási

Czabán Samu Általános Iskola: Orosházi Vörösmarty

Mihály Általános Iskola; Balsaráti Vitus János Általános Iskola: Mezőhegvesi József
Attila Általános Iskola Kollégium és Alapfokú Müvészeti Iskola; Mezőkovácsházi
l-Iunyacli

János

Általános

Iskola.

Gimnázium

és

Kollégium

Tagintézménye:

Magyarbánhegvesi Kossuth Lajos Általános Iskola; Károlyi Bernát Nyelvoktató
\émct \cmzetiségi Általános Iskola; Bereezki Máté Általános Iskola; Schéner Mihály
Altaános Iskola

A

haLai

pályázatok közül népszerű a Határtalanul program, amely keretében 29 intézmény

tanulói utazhatnak a 2092020. tanévhen a szomszédos országok magvarlakta településeire
(22 in:ézmény Románia. 5 intézmény Szlovákia.

I

intézmény Ukrajna. I intézmény

Szlovénta).
A Nemzeti Tchctség Program keretében négy intézmény valósithat meg tehetséggondozó
programokat.
A Tc:npus Közaiapizvánv által kiírt Erasmus— ösztöndijprogi-am keretében az Orosházi
Vörösmarty

\liháy

Általános

Iskola

6

pedagógusa

nyel:i

képzése

valósul

meg

LawasoKtatas:Képzast célú tevékenységek-nyelvi támogatása során. elnyert támogatási
)‘

A

‘O

Jar.kav Tibor Két Tanitási Nyelvű Általános iskola és az Orosházi Táncsies Mihály

Gimnázium és Kollégium sportiskolai programját MOB forrás támogatja.
Benyújtásra kerühek a Magyar Falu Program keretében:
-

MFP 2020

Iskolaépület felújítása. fejleszteni kívánt intézmények: Csorvási

-

Gulyás Mihály Általános Iskola igényelt támogatási összeg: 27 995 287 Ft.
Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola, igényelt támogatási összeg: 48 324
652Ft.
-

MFP 2020

-

Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése, fejleszteni kívánt

intézmények: Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,
igényelt támogatási összeg: 13 997 094 Ft, Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos
Általános Iskola, igényelt támogatási összeg: 25 567 829 Ft.
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21. Záró gondolatok
..Olycui les: ajövő.

int»!

cunilyen ci ina iskolája’. (Szent—Győrg’i Albert)

A XXI. század pedagógiája már nem meghatározott dogmák elsajátítását jelenti. hanem

engedi, hogy a gyennek felfedezzen. alkosson, megvalósíthassa önmagát. Ovan oktatási
rendszerben valósítható ez meg. ahol biztosított a fenntarthatóság, a dinamizmus. a
tudományosság és a következetesség, A mi jövőképünk is erre épül. Célunk a gyennekek
minden irányú oktatása, nevelése. Célunk a pedagógnsok elismertségének biztosítása. hiszen
5k a „nemzet Jámpásai”. A szülők egyre fokozódó bevonásával pedig a háromoldalú
együttműködés is fokozza terveink megvalósulását.
A múlt értékeinek továbbvitele, hagyoniányaink megélése elengedhetetlen kötelcssógünk.
Ezekre építve tudunk nyitni az Új felé. Az innovatív szemlélet tágítja a látókört és
kíváncsiságot ébreszt, mozgatója lehet a tudás minél differenciáltabb megszerzésének. A
fenntartó felkarolja az Új kezdeményezéseket, segíti a tudásmegosztást. hEszen a fejlesztés és n
fejlődés minden fél számára közös érdek. S a változás. a megújulás, a modern gondolkodás
tág teret biztosít a tudásszerzés folyamáhan
Kompetenciúink fejlesztése terén kiemelten tbntos az ideális tanulási kömycze: kialakítása. A
Fenntartó ehhez infl’astrukturális és szakmai k’jlesztéssel járul hozzá. Céuiik a ehtőségekhez
mérten megvalósítható, közel azonos szintű

tanulási

környezet bi,tnsítása. Különösen

Rgyelmet kell fordítanunk a hátrányos helyzetű tanulók se tsére A lemorzsolódás
csökkentése mindannyiunk közös érdeke, melyért mindent megteszünk A tehetséggondozás
sem lehet helyrajzi kérdés számunkra! Az értékkövetús közvetítése. a támogató nevelésoktatás pedig erősíti a fejlesztést. A gyermeknek joga van szülőhelyén a telepLUús típusától
mggetlenül magas szintű oktatásban való részvételére!
A fenntartó további célja a modern eszközrendszer biztosítása az optimális tanulási feltételek
kialakításával. Beruházásaink a hosszútávon femMartható oktatási-nevelési intézményrendszer
kiépítését célozzák meg.
Az előző tanév újabb kihívást hozott. hiszen a vírushelyzet miatt új utak váltak szükségessé az
oktatásban. Rövid időn belül átálltak az intézmények a digitális oktatási fonnára és ebben a
fenntartó hathatós segítségének is sarkalatos szerepe voltA digitális tanrend bevezetése igazi
kihívást jelentett. viszont elmondható. hov sikeresen meavalósult Bizony ezek a változások
a 2020-2021. tanévre ig kihatnak, ezért folyamatosan keressük az innovativ megoldásokat.
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Küldetésünk tehát olyan nyugodt fenntartói rendszer működtetése, melynek hozadéka a
magas szintű oktatás-nevelés megvalósulása. Adott feltételeink lehetőséget biztosítanak a
za\u:iwan tjlődesnek. önmegvalósításnak. megújulásnak.

Levei; moltonk a kovetkezo kozmonaas:
..Ffu cgx évre lerveze/, üliess

rizsr,

hu húv: évre fervezel, ültess fát hu

;;c;c’cÉóIÜuk re/’vcze/, ruzítsd az e,,;bereket.
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2

t. Bevezetés

—

a Gyulai Tankerületi Központról

A Gyulai Tankerületi Központ az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt
vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/20 16. (V1 10.)
Kormányrendelet alapján jött létre. A tankerületi központ gazdasági szervezettel rende[kezö
központi költségvetési szerv. A tankerületi központok fenntartója, irányítója az oktatásért
felelős miniszter.
A Gyulai Tankerületi Központ öl járásra (Békési, Gyomaendrődi, Gyulai, Sarkadi, Szeghalmi)
kiteijedő illetékességgel látja el az állami intézményfenntartói feladatot.
A 2019/2020. tanév során a Gyulai Tankerüleli Központ jogállásában 2020. április 1. napjával
lényeges változás történt, a Kormányrendelet módosítása következtében központi hivatali
jogállást kapott A Gyulai Tankerületi Központ Jelenleg 40 kormánytisztviselőt foglalkoztat a
hatékony, magas szakmai színvonalú állami köznevelési kőzfeladat-ellátás érdekében
1.1 A Gyulai Tankerületi Központ épületének energetikai fejlesztése
A 20 19/2020. tanév megkezdésekor a Gyulai Tankerületi Központ már egy megújutt, modern
épületben végezte mindennapi munkáját, hiszen 2019. augusztus 23-án átadásra került a
Széchenyi 2020 program keretében 71.710.529 forint összegben megvalósult TOP-3.2. 1-16BS 1-2017-00062 azonositószámú, „A Gyulai Tankerületi Központ Energetikai Fejlesztése’
cimű projekt. A beruházás során a tankerületi központ épülete energetikailag megújult,
homlokzati és födémszigetelést kapott, továbbá lecserélésre kerültek a nyílászárók, és a
hítéskorszerüsítés is megtörtént.
Tisztelettel köszönöm a Tisztelt Közgyűlésnek a támogatást

—

a projekt megvalósulása

érdekében, s Gyula Város Önkormányzatának, mint a projekt tulajdonosának, gazdájának a
pályázat eredményes megvalósulását.
2. A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények rövid
bemutatása a 20 19/2020. tanév vonatkozásában
A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában a 201912020. tanévben 27 köznevelési intézmény
nevelte-oktatta a diákokat, 86 feladatellátási helyen.
24 intézményben alapfokú nevelés-oktatás folyik, míg 4 iskolában középfokú nevelés-oktatást
is biztosítunk a tanulóknak, és I egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani
3

intézmény Is működik a Gyulai Tankerületi Központban, melyben az alapfokú és középfokú
nevelés-oktatáson túl óvodai nevelést is ellátunk alapfeíadatként. 10 kőznevelési intézrnényünk
típusa általános iskola, 9 közös igazgatású köznevelési intézmény. Ezen kívül 2 Összetett iskola
és 2 önálló alapfokú művészeti Iskola is működik fenntartásunkban.
22 intézményünkben köznevelési alapfeladatként általános Iskolai nevetés-oktatás (nappali
rendszerü iskolai oktatás; alsó-felső tagozat) képzés folyik:
-

-

-

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása minden általános iskolai
nevelés-oktatás alapfeladatot ellátó iskolában biztosított.
6 intézményünk szakmai alapdokumentuma tartalmazza a sajátos nevelési igényű
tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása feladatot is.
Kollégiumi ellátást 2 intézmény, több feladatellátási helyen biztosít a tanulóknak.

A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában 4 köznevelési intézmény lát el középfokú
nevelés-oktatást, melyből I összetett iskola, 2 közös igazgatású köznevelési intézmény és I
egységes gyógypedagógiai, konduktiv pedagógiai módszertani intézmény. 3 intézményünkben
köznevelési alapfeladatként gimMziumi nevelés-oktatás folyik:
-

-

-

-

-

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása biztosítou a gimnáziumi
nevelés-oktatás alapfeladatot ellátó intézményekben.
A nappali rendszerű iskolai oktatás négy, üt, illetve hat évfólyamon kerül
megszervezésre.
Nappali, esti, valamint levelező tagozaton felnőttoktatás megszervezését is lehetővé
teszi az intézmények szakmai alapdokurnentuma.
Kéttanitási nyelvű nevelés-oktatás (angol) képzés egy köznevelési intézményben
valósul meg.
Egy intézmény szakmai alapdokumentuma tartaLmazza a nemzetiségi nevelés-oktatás
(kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás német).
-

-

-

Két gimnáziumban lehetőségünk van nyelvvizsga-helyet működtetni, továbbá ECDL
képzést szervezni.
Kollégiumi ellátás biztosított minden gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatot ellátó
iskolában, valamint az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani
intézményben is.

4

A Gyulai Tankerületi Központban a 2019/2020. tanévben 1.133 pedagógus nevelte-oktatta a
tanulókat, akiknek 146 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő kolléga, 216 technikai-,
valamint 106 közfoglalkoztatott munkatárs segítette munkáját.
A fenntartásunkban működő nevelés-oktatási intézmények tanulói lézszámadatait járási szinten
összegzem.

2.1. A Gyulai járás illetékességi területén működő állami fenntartású köznevelési
intézményekről

A Gyulai járás illetékességi területén 5 általános iskola (két tagintézménnyel), I gimnázium,
valamint I alapfokú művészeti iskola működik a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában.
Az alábbi, 1. számú ábra tartalmazza az intézmények 2019/2020. tanévi tanulólétszámát.

A 201912020. tanév tanulólétszáma
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85

aimuÍólétsiám (tó)

1=.:

-

65E
Gyulai Dürer
Albert
Altalános
Iskola

Gyulai
Implom
József
Altalános
Iskola

Gyulai Erkel Gyulai Erkel Dr. Mester
Ferenc
Ferenc
György
Gimnázium Alapfokú
Altalános
és Kollégium Művészeti
Iskola
Iskola
1.

számú

Lőkösházi
Altalános
Iskola

Kétegyházi
Márki
Sándor
Altalános
Iskola

ábra

A Gyulai járás illetékességi területén a diákokat (Összesen: 2.991 tanuló) a Gyulai Tankerületi
Központ által fenntartott köznevelési intézményekben a 201912020. tanévben 262 pedagógus
nevelte s oktatta.

A helyi sajátosságokat, igényeket figyelembe véve német nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatást végez a Gyulai Impiom József Általános Iskola, a Dr. Mester György Általános Iskola
5

és a Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola, román nemzetiségi nyelvoktatás
pedig a
[.őkösházi Általános Iskolában mükődik. Sportiskolai feladatot a Gyulai
Implom József
Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye végez
A Gyulai
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Gyulai járás területén ellátja az alapfok
ú művészeti
iskolai feladatot zeneművészeti táneművészeti képző- és iparművészeti,
valamint szín- és
bábmnüvészeti ágak tekintetében. (A Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Müvés
zeti Iskola a
2020f202 I. tanévtől Sarkad, valamint Kötegván településeken is működik.)
Az alapfokú művészeti iskolán kívül valamennyi köznevelési intézményben
megvalósul a
—

-‚

-‚

sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása

2.2. A Sarkadi járás illetékességi területén működő állami fenntartású
köznevelési
intézményektől
A Sarkadi Járás illetékességi területén S általános iskola (2 laginlézménnye)),
valamint I
gimnázium működik a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában. Az alábbi,
2. számú ábra
tartalmazza az intézmények 201912020. tanévi tanulólétszámát.

A 2019/2020. tanév tanulólétszáma
8OO-

.:.

—

:700:

700

r

-

-

-J

600
500
400

-

300
213

200k

100j.
Geszti Arany
János Általános
Iskola
W

tanulótétszám (fó)

.97
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Sarkadi
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Román
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=

JLL: H%
Okányi
Általános
Iskola

Ady Endre-Bay
Zoltán
Gimnázium ás
Kollégium

2. Számú ábra

A Sarkadi járás illetékességi területén a diákokat (összesen: 1264 tanuló) a Gyulai
Tankerületi
Központ által fenntartott köznevelési intézményekben a 201912020. tanévben
158 pedagógus
nevelte s oktatta.
6

A helyi sajátosságokat, igényeket figyelembe véve román kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatást végez a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola.
Valamennyi köznevelési intézményben megvalósul a Sajátos nevelési igényű tanulók integrált
oktatása.

2.3. A Békési járás illetékességi területén működő állami fenntartású köznevelési
intézményekról

A Békési járás illetékességi területén a 2019/2020. tanévben 3 általános Iskola (3
tagintézménnyel). valamint I egységes gyógypedagógiai és módszertani intézmény mükődött
a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában. (Eredményes intézményátszervezést követően a
2020J202 I. tanévtől Békés városában egy új, önálló alapfokú művészeti Iskola Is működik
fenntartásunkban, melyet a későbbiekben részletezek.) Az alábbi. 3. Számú ábra tartalmazza az
Intézmények 20 19/2020. tanévi taiulólétszámát.

A 2019/2020. tanév tanulólétszáma
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Gusztáv Altalános
Iskola ás Alapfokú
Müvé,szeti Iskola

Dr. IIIyts Sándor
Ovocta, Attalános
Islola, Szakiskola,
Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium ás
EGYMI

ábra

A Békési járás illetékességi területén a diákokat (Összesen: 2.388 tanuló alapfokú művészeti
nevelés-oktatásban résztvevőkkel) a Gyulai Tankerületi Központ áhal fenntartott köznevelési
intézményekben a 201912020. tanévben 301 pedagógus nevelte s oktatta.
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_____

____

__

A helyi sajátosságokat, igényeket figyelembe véve német nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatást Végez a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium.
Sportiskolai, valamint sportcélú feladatot a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint a Köröstarcsai Aiany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lát el.
Ezen Intézmények a 2019/2020. tanévben alapfokú művészeti iskolai feladatot is végeztek.
Valamennyi köznevelési intézményben megvalósul a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
oktatása, továbbá az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani
intézményben, a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola
és Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben gyógypedagógiai
nevelés-oktatást végeznek. 2017. szeptember I. napjától a többségi intézményektől beérkező
igények alapján az intézmény ellátja az utazó gyógypedagógusi hálózat feladatait.
-

—

2.4. A Szeghalmi járás illetékességi teriiletén működő állami fenntartású köznevelési
intézményekről

A Szeghalmi járás illetékességi területén 5 általános Iskola (1 tagintézmémyel), valamint I
gimnázium működik a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában. Az alábbi, 4. számú ábra
tartalmazza az intézmények 20 19/2020. tanévi tanulólétszámát.

A 2019/2020. tanév tanulólétszáma
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Tiidy Zoltán
Allalános
Iskola és
Alapfokú
Müvészeli
Iskola

Bucsai II.
Kossuth Lajos
Rákéczi Ferenc
Altalános
Altalános
Iskola és
Iskola és
Alapfokú
Alapfokú
Művészeti
Művészeti
Iskola
Iskola

Szabó Pál
Altalátios
Iskola és
Alapfokú
Művészeti
Iskola

Tüköry Lajos
Altalános
Iskola és
Alapfokú
Művészeti
Iskola

Péter András
Gimnázium és
Kollégium

4. Számú ábra
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A Szegbalmi járás illetékességi területén a diákokat (összesen: 2.675 tanuló
alapfokú
művészeti nevelés-oktatásban résztvevőkkel) a Gyulai Tankerületi Központ által fenntartott
köznevelési intézményekben a 201912020. ianévben 254 pedagógus nevelte s oktatta.
—

A helyi sajátosságokat, igényeket figyelembe véve német nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatást Végez a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ajárás illetékességi
területén működő állami általános iskolák alapfokú művészeti iskolai feladatot is végeznek
Valamennyi nevelési-oktatási intézményben megvalósul a Sajátos nevelési igényű tanulók
integrált oktatása Is.

2.5. A Gyomaendrődi járás illetékességi területén működő állami fenntartású köznevelésj
intézményekről

A Gyomaendrődijárás illetékességi területén 3 általános iskola, valamint I alapfokú művészeti
iskola működik a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában Az alábbi, 5. számú ábra
tartalmazza az intézmények 20 19/2020. tanévi tanulólétszámát.

í

A 2019/2020. tanév tanulólétszáma
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Gyornaendrődi Kis
BáIiit Altalános Iskola

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium

Ványai Ambrus
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola

KáLlai Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola

5. számú ábra

A Gyomaendrődi járás illetékességi területén a diákokat (Összesen: 1.643 tanuló alapfokú
művészeti nevelés-oktatásban résztvevőkkel) a Gyulai Tankerületi Központ által fenntartott
köznevelési intézményekben a 2019/2020. tanévben 158 pedagógus nevelte s oktatta.
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A helyi sajátosságokat, igényeket figyelembe véve német nyelvoktató nemzetiségi nevelé
s
oktatást végez a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános lsko!a A Kállai Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola Gyomaendrőd város területén ellátja az alapfokú inüvészeti iskolai feladatot
zeneművészeti táncmüvészeti képző- és iparművészeti, valamint szín- és bábművészeti

—

-‚

-‚

ágak tekintetében. Dévaványán a Ványai Ambrus ÁltaJános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola végez alapfokú művészeti iskolai feladatot.
Valamennyi közrievelési intézményben megvalósul a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
oktatása.

2.6. A Gyulai Tankez-ijleti Központ fenntartásában működő kőznevelési intézmények
pedagógiai céljai

A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő valamennyi köznevelési intézmény célja
a befogadó oktatási környezet megteremtése, fenntartása, ahol a tanulók egyéni képességeiknek
megfelelő nevelés-oktatásban részesülnek. A nevelési-oktatási intézmények befogadó iskolák,
ahol a pedagógiai hivatás fontos része a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való
foglalkozás: kiemelt szerepet szánva a tehetséggondozásnak, s a felzárkóztatásnak egyaránt. Az
eltérő szociális háttér, s képességbeli különbségek miatt az intézmények modern, innovat(v
módszertani

tárházzal,

s

számos ‚jó

gyakorlattal” rendelkeznek.

Több intézmény
„iskolaotthonos” formában szervezi a mindennapi nevelés-oktatást, mely hatékony
a
hátránykompenzáció és a teheséggondozás terén is.
Az iskoláink a helyi sajátosságokat figyelembe véve, hagyományaikra építve fogalmazzák meg
hivatásuk feladatait, alkalmazkodva a Nemzeti Alaptanterv követelményeihez, s ilteszkedve
alapvető célkitüzéseihez. Valamennyi iskola pedagógiai programjának középpontjában
a
tanulói atapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése áll. Ennek érdekében
a
tanórákon/foglatkozásokon alkalmazzák a tanulók aktivitását biztosító munkaformákat,
törekszenek a tanulói tevékenységre építő tanulási környezet létrehozására, a fejlesztő
értékelésre, a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű
alkalmazására, az egyéni fejlesztésre, sz eredményes tanulási módszerek és technikák
elsajátíttatására.

‚O

A Gyulai Tankerületi Központ több intézménye rendelkezik Tehetségpont, valamint Őkoisk
ola
címmel. A tehetségek tisztelete, felfedezése és segítése érdekében tiibb intézményünk
ól a
Nemzeti Tehetség ProgTain által nyújtott lehetőségekkel.
3. A Gyulai Tankeriileti Központ 2019. évi költségvetéséről, a 20l92O2O. tanév saját,
jelentősebb beszerzéseiről s fejlesztéseiről
A Gyulai Tankerűleti Központ saját költségvetésből gazdálkodik, a köznevelési intézmények
pedig költségvetési keretből gazdálkodtiak. Kiemelten fontosnak tarjuk az intézmények
saját
bevételeinek

50%-os mértékben

visszaforgatását a saját fejlesztésekre (érdekeltségi
rendszer). A Gyulai Tankerületi Központ 2019. évi költségvetése mintegy 9 milliárd forint
volt.
—

—

Nagy őrömmel tölt cl, hogy a Gyulai Tankerületi Központ a 2019/2020. tanév „szoká
sos”
beszerzései mellen a 2019-es gazdasági év végén isjelentős összeget tudott a nevelé
si-oktatási
intézmények rendelkezésére bocsátani a szükséges eszközfejlesztések fedeze
téül. Az
intézmények közel 90 millió forint értékben szereztek be többek között különböző
fejlesztő
eszközöket, karbantartási és háztartási kisgépeket, kerti gépeket, karbantartási
anyagokat,
jutaloinkönyveket, kerékpárokat, sporteszközöket, hangszereket, de Új fellépő ruhákk
al is
gazdagodtak a táncművészeti ágon tanuló alapfokú művészeti iskolások. Ezen összeg
terhére
több projektor is megújult az intézményekben.
A Gyulai Tankerületi Központ a fentieken túl több mint 22 millió Forint értékben tudott
a
köznevelési intézmények részére
beszerezni nagy méretű smart televíziókat, LEGO
robotokat, drónokat s projektorokat.
—

—

Ezeken kívül egyjetentős iskolabútor beszerzésre is sor került. A Gyulai Tankerületi
Központ
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények összesen 4.414 darab tanulói
székkel s
2.207 darab tanutói asztallal gazdagodtak, több mint 118 millió forint értékben,
A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában egyetlen egységes gyógypedagógiai, konduk
tív
pedagógiai módszertani intézmény működik, a Dr. Ilyés Sándor Óvoda, Általán
os Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módsz
ertani
Intézmény. A 2019/2020. tanévben a Sajátos nevelési igényű gyermekek kötelez
ő iskolába
járását egy hétszemélyes gépjárművel tudtuk biztosítani, mely jelenleg is az intézm
ény
rendelkezésére áll.

‚I

A Gyulai Tankerületi Központ számára kiemelten fontos, hogy folyamatosan támogassa
a
diákok utazását a különböző sport- És tanulmányi és művészeti versenyekre, rendezvények
re.
Ebben segít, hogy a 2020-as év elsó felében
Minisztériuma támogatásából

—

a Klebelsberg Központ és az Emberi Erőforrások
a Gyulai Tankerületi Központ kél, összesen több mint 17 millió
—

forint összértékű kileiwszemélyes gépjármúvet tudott beszerezni.

A Gyulai Tankerületi Központ a 2017. évtől továbbképzési keretet biztosít minden köznev
elési
intézménye számára. E keretből gazdálkodva, a testület által jóváhagyott beiskolázási tervben
foglaltak szeiint az intézményvezető döntése alapján támogatásban részesülnek a felsőfokú
tanulmányokat folytató pedagógusok, illetve biztosított az akkreditált pedagó
gus
továbbképzéseken való részvétel, akár egy-egy pedagógus, akár az egész tantestület számára.
A 2019. évben a köznevelési intézmények e célból több mint 10 millió forint támogatásban
részesültek, létszámarányosan.
A Gyulai Tankerületi Központ a 2019/2020. tanévben a köznevelési intézmények folyamatosan
megvalósuló karbantartási munkálatain túl az alábbi Saját költségvetésből megvalósuló
felújításokkal, fejlesztésekkel tudta támogatni az iskolák működését:
A Dr. Ilyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben vizesblokkok
-

-

felújítása valósulhatott meg mintegy II millió forint értékben.
A Rózsahegyi Kátmán Általános Iskolában 5 darab róbejárati nyílászáró csere, az udvar
térburkolattal való ellátása, valamint villámhárító nagyjavítás is történt a 2019/2020.
tanév során

-

-

-

-

—

összesen több mint 15 millió Forint értékben.

Az Okányi Általános Iskola tomacsarnokának tetőjavítása is megvalósult mintegy 1,5
millió forintból.
A Sarkadi Általános Iskolában a pincefolyosó aládúcolása történt meg
szakvélemlény alapján mintegy 1,5 millió forint értékben.

—

statikai

A Gyulai Dürer Albert Áhaános Iskolában vizesblokkok felújitása, valamint üvegtető
csere is történt több mint 6,5 millió forintból.
A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola
Tagintézményében vizesblokk felújítás, valamint részleges villamos hálózat felújítás is
megvalósuk több mint 14 millió forint értékben.
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A Bucsai Ii. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfoki Művészeti Iskola
Kertészszigeti Tagintézményében részleges villamos hálózat felújítás történt több mint
1,5 millió forint értékben.

-

A Kőröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában udvar
burkolatjavítás s esővíz elvezetés kialakítása valósult meg mintegy I millió forintból.

-

A Péter András Gimnázium és Kollégiumban részleges villamos hálózat felújítás történt

-

több mint 1,5 millió forint értékben.
A Gyulai Tankerületi Központ a köznevelési intézmények részére a 20 19/2020. tanév nyári
karbantartási munkálataira több mint 30 millió forintot biztosított, melyből a teljesség igénye
—

nélkül

megvalósuthattak tisztasági meszelések, festések, nyilászáró karbantartások,
zárcserék, villanyszerelési munkálatok, udvari padok felújítása, kerítés bontás s építés is.
—

4. A Gyulai Tankerületi Központ pályázati forrásból megvalósuló fejlesztései, egyéb
támogatásai

A Gyulai Tankerületi Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben számos
infrastrukturális és módszertani fejlesztés megvalósítása zajlik s zajloa (uniós forrásból
támogatott pályázatok).

4.2 Infrastrukturális fejlesztések
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiül EFOP-4.l.2-l?-20l7 pályázati konstrukció
keretében a Gyulai Tankerületi Központ három sikeres, nyertes projektet vatósít meg Sarkad,
Vésztő és Dévaványa településeken működő nevelési-oktatási intézményekben.
A fejlesztések hosszú távú, átfogó célja:
-

-

Biztosított legyen a közel azonos színvonalú kőznevelési feladatellátáshoz való
hozzáférés.
Rendelkezésre álljon a f’ejlesztésben érintett intézményekben a jelen kor elvárásainak
megfeleW számú, korszerűen felszerelt tanterem, szaktanterem. labor, nyelvi képzési
helyszín, informatikai eszköz, valamint közösségi tér, a megfelelő sportolási
lehetőségek és a mindennapos resineveléshez kapcsolódó megfelelő infrastrukturális és
eszközfeltételek.
13

-

-

A meglévő innovációt újszerű tanulásszervezési eljárások, szabadidős programok
megvalósításához szükséges feltételek biztosítása
A

térség fiataljai számára megfelelő szintű

tanulási

környezet

biztosítása,

továbbtanulási esélyeik bövitése. szociális készségeik fejlesztés; elhelyezkedési
lehetőségeik bővítése.
-

Elérbetövé váljon a helyi igényeken alapuló alapfokú művészeti oktatás és a
tehetséggondozás, valamint rendelkezésre álljanak a hátránykompenzáció
biztosításához szükséges termek és eszközök.

A fejlesztések rövid távú, közvetlen célja:
-

-

-

Az intézmények inüastrukmrális fejlesztése.
A minőségi nevelés-oktatás megvalósításához és a mindennapos
int?astrukwrális igényeihez illeszkedő eszközök beszerzése.

testnevelés

Az intiastrukwrális fejlesztéssel párhuzamosan a pedagógiai program tartalmi
fejlesztésének megvalósítása.

EFOP-4. 1.2-17-2017-00063

—

Infrastrukturális fejlesztés Sarkadon

Á Sarkadi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése esetében az eredeti, 813.823.318
forintos támogatási összeg további 572.222.043 forinttal megemelkedett, mely részben
hazai
költségvetési támogatást, részben újabb bevont EFOP pályázati forrást jelentett.
A közel 1,4 milliárd forint összegű támogatásból felújítási-, építési munkálatok és
eszközbeszerzés valósulnak meg a sarkadi iskola székhelyintézményében, a Kossuth utca 17.
szám alatt, mellyel történetének új fordulópontjához érkezett a 143 éves intézmény.
Az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan a pedagógiai program tartalmi fejlesztése
is
megvalósul. továbbá a pályázati célkitűzésekke összhangban az alapfokú művészeti oktatás is
bevezetésre kerül.

EFOP-4. 1.2-17.2017-00057. Vésztői Szabó Pá! Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
infrastrukturális fejlesztése a hárránykotnpenzáció eláegítése és a minőségi oktatás
megteremtése érdekében
A Gyulai Tankerületi Központ a Kormány azon célját kívánja előmozdítani a demográfiailag
stagnáló, illetve csőkkenő népességű Vésztő városban lévő intézmény fejlesztése által, hogy
‚4

elősegítse az oktatás méltányosságát, hatékonyságát és az inkluziv oktatást a társadalmi
összetartozás, az országosan egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése érdekében. A
vésztői iskola infrasmjkturális fejlesztésére 794.049.334 forint támogatási összeget nyert el a
Gyulai Tankerüteti Központ Az inastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan a pedagógiai
program tartalmi fejlesztése is megvalósul.
EFOP-4. 1.2-17-2017-00087

Ván vai Ambrus Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola
infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás
—

megteremtése érdekében

A dévaványai iskola infrastrukturális fejlesztése esetében az Összesen 444.865.163 forint
összegből a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola három helyszíne
újul meg a Vörösmarty Mihály u. 4-6. szám, a Gyöngy u. 6-8. szám, a Körösladányi úti. szám
alatti feladat-ellátási helyeken. Az inttastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan a pedagógiai
program tartalmi fejlesztése is megvalósul.

4.1. Módszertani, szakmai pályázatok
EFOP-3.2.5-l7-2017-00029

Páivoorientációs eszközrár szélesitése, kiemelten az MTM[
készsége/c és kompetenciákfejlesztése a Gyulai Tankerületben
—

A teljes életutat támogató pályaorientáció elgondolása az élethosszig tartó fejlődésen alapul.
Ma, Európában és Magyarországon kiemelt fontosságú, hogy minden állampolgár képes legyen
teljes szakmai életútját megtervezni, elérhesse az ehhez szükséges olyan szolgáltatásokat.
A piacgazdaságban a szakmastruktúra alakulását az individuális igények és a szakmai
végzettséghez kapcsolódó, munkaerőpiaci helyzet befolyásolja a leginkább. A piacképes
szakmát választó fiatalok az adott szakmában szeretnének elhelyezkedni, de ha meghatározott
szakmákban kevés, vagy egyáltalán nincs munkalehetőség, akkor kevesebb számú fiatal
vállalja azt a kockázatot. hogy a szakmai végzettségével nem tud elhelyezkedni.
Hazánk egyik kiemelkedő stratégiai célja a felsőoktatás területén a műszaki és informatikai
(STEM!MTMI) hallgatók részarányának növelése a hallgatók között, 27%-ről 40%-os arány
közelébe, hiszen a jelenlegi munkaerő-piaci adatok szerint a nem megfelelő létszám
veszélyezteti a gazdaságot, annak fejlődési ütemét lassítja.
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A Gyulai Tankerüleli Központ. ezen célok mentén haladva, EFOP-3.2.5-17-2017-00029
azonosítószámú, Pályaorientációs eszköztár szélesutése, kiemelten az MTMJ készségek és
kompetenciákfejlesztése a Gyulai Tankerületben című projektje keretében határozott lépéseket
kívánt tenni annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyi kaphassanak a
iermészetmdományos témát illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak
tanulása és a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya választása. Szem előtt

tartva a helyi munkaerő-piac igényeit, komplex, adekvát segítséget kíván nyújtani a tanulóknak
és szüleiknek a pályaorientáció, élelpálya tervezés területén.
A módszertani fejlesztés összesen 69.991900 forint vissza nem térítendő támogatásban
részesült s az alábbi róbb elemeket tartalmazta.

‚.A” modul:
a)

Rendhagyó, lemalikus órák, találkozók szervezése (végzett diákok, sikeres
emberek, szülők életpályáinak, életútjainak bemutatása).

b)

Iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként
azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított
rendezvény).

c)

Interaktív,
kapcsolódó

d)

illetve virtuális térben megvalósított
—

—

életpálya-építéshez

versenyek, vetélkedők szervezése.

Pályaorientációhoz

kapcsolódó

műhelyfoglalkozások,

műhelymunka,

workshopok megvalósítása.
„B” modul:
a) Több szakmaterületet érintő munkahelyek bemutatása.
b) A pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök
megvalósítása.
c) MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök.
diákkörök szervezése.
d) A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő
képzés (5-8. osztályosoknak).
e) IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő
tevékenység megvalósítása.
„C” modul:
a) Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló,
belső tétnahetek, témanapok. tréningek, képzéssorozatok megvalósítása.
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b) Pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése.
c) Az oktatásban alkalmazható korszerű, Ismeretterjesztő, interaktív eszközök
beszerzése, alkalmazása, taneszköz készlet bővítése.
d) Az MTMI oktatását segítő és tanulását inspiráló modern technológiák és
módszertanok alkalmazása.
A projekt 2019 novemberében zárult le, melynek szakmai vezetője a Gyulai Dürer Albert
Általános Iskola.
A projektben részt vett a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium, a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint a Tildy Zoltán
Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
EFOPJ3. 7-17-2017-00024

—

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a

Gyulai Tankerületben

A Gyulai Tankerületi Központ 74.905.3 17 forint Vissza nem térítendő támogatást kapott.
lnJbrmális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Gyulai Tankerülethen című
projektjére. A projekt átfogó célja az infonuális tanulási lehetőségek kialakilásán, föjlesztésén
keresztül

a

neveléshez

és

képzéshez

való

hozzáférés

biztosítása,

a

köznevelés

eredményességének és hatékonyságának növelése.
A pályázatban részt vevő Intézmények tanulói számára olyan, az iskolai oktatást kiegészítő,
ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése történi meg, mely lehetővé teszi a
gyermekeknek

önmaguk,

motivációik,

képességeik

mélyebb

megismerését,

átfogó
kompetencia- és készségfejlesztést tesz lehetővé és kiemelten fejleszti a problémamegoldó
gondolkodást, a vállalkozói és a kreatív készségeket.
Ezen átfogó célhoz kapcsolódtak azon célok, hogy olyan informális és nem formális tanulási
módszerek és tartalmak. illetve ehhez szükséges terek valósuljanak meg, amelyek:

-

eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között,
iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel
gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott
iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt;
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-

megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az
intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a
diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és
kiscsoportos tanulást valamint a közös játékot.

Cél volt, hogy olyan fejlesztések, olyan, a régi tapasztalatokat is tükröző Új módszertanok,
tematikák jöjjenek létre melyek a 21, század oktatási igényeinek eleget tesznek. A fejlesztés
keretében megszervezendő akkreditált pedagógus továbbképzések is az informális nevelési-

oktatási munkán készítik fel a pedagógusokat.
A program keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg.
-

-

tematikus keretrendszerek fejlesztése,
az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővitését célzó feladatok.
tevékenységek kidolgozása,

-

közösségfejlesztő programok, közösjátékok, vetélkedők, versenyek tartalmi
fejlesztése,

-

az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális
tanulás

-

-

—

elsősorban az állandó tematika

—

működtetésére és igénybevételére,

az informális tanulási tevékenységek megvalósítása,
a szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó
szakmai munka bemutatása.

A projekt 2019 decemberében zárult le, melynek szakmai vezetője a Gyulai Lmplom József
Általános Iskola.
A projektben részt vett a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola és a Bucsai II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola.

EFOP-3.2.3-J7-2017-00035

—

Digitális

környezet kialakítása a

Gyulai

Tankerület

intézményeiben

A Gyulai Tankerületi Központ minden lehetőséget megragad, hogy a fenntartásába tartozó
nevelési-oktatási intézmények szakmai és tartalmi fejlődése minél szélesebb körben
megtörténjen. E cél érdekében nyújtotta be a pályázatát a “Digitális környezet a köznevelésben”
témájú felhívásra.
A pályázat célja, olyan digitális pedagógiai-módszertani csomagokra épülő programok
megvalósítása volt, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevetési rendszerben.

A tanulók
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esetében az ismereteik bővítésére és attitűdjeik szintjének emelésére, fejlesztésére, a digitális
készségeik kiteljesitésére került sor az Új technológiák megjelenésével. A pedagógusok
módszertani kultúrájának bővítésére, az alkalmazott eszközök, technik’k kipróbálására volt
lehetőség. amellyel a tanulókat az önálló ismeretszerzésre motiválták.
A megvalósitás során a tanulók, a pedagógusok. a szülök részvételével, workshopok, digitális
nyiitnapok, internet-biztonsági és fogyasztóvédelmi napok kerültek lebonyolitásra. Fejlődött az
intézmények digitális inkastruktúrája. Iiiteraktív táblák, tanári laptopok, tanulói tabletek, a
bevont intézmények választása alapján speciális eszközök vásárlása történt meg.
A fejlesztés megvalósitása egyértelműen növelte a digitális eszközökkel és módszertanokkal
támogatott tanórák arányát.
A projekt szakmai vezetője a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola ás
Kollégium.
A projektben részt vesznek: a Gyulai Impiom József Általános Iskola, a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Müvészeti Iskola, valamint az Erke’ Ferenc Ginmázium ás
Kollégium.

EFOP-3. 1-6-16-20] 7-00008

—

A köznevelés esélyteretnrő szerepének erősítése

A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény sikeres pályázatnak köszönhetően 44.99 millió forint
támogatási összegben részesült.
„A békési Dr. Ilyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola ás
Kollégium esélyteremtő szerepének erősítése” című projekt célja az integrált nevelési-oktatási
formában ellátott, sajátos nevelési igényű, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését szolgáló módszerek kialakítása, azok
minőségbiztositásának ás hozzáférhetővé tételének támogatása ás az intézmény támogató
szerepének erősítése.
A projekt konkrét célja a súlyos ás halmozottan fogyaékos gyermekeket ellátó intézmény
szakmai fejlesztésének támogatása, az érintett családok kompetenciáinak erősítése, valamint a
fogyatékosok elfogadásának növelése. Fontos célkitüzés a fogyatékosság társadalmi
megítélésének pozitív irányba történő megváltoztatása és az integrációs folyamatok
megerősítése a többségi társadalomban.
Fejleszteni kell a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek komplex ellátását, ezen belül
kiemelt fontosságú a gyermek szociális ás egészségügyi szükségleteinek, valamint köznevelési
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ellátásának (fejlesztő nevelés-oktatás) így a Személyi, szakmai. módszertani feltételek
fejlesztése.
A projektcélok eléréséhez az alábbi tevékenységek valósulnak meg;
-

a helyi problémákra és adottságokra reagáló, olyan szakmai, módszertani
segédanyag fejlesztése, mind a szakemberek, mind a szülők részére, mely a
mindennapi hatékony feladatellátásban kiemelt segítséget jelent,

-

az intézmény gyógypedagógusai és gyógypedagógiai assziszlensei részére
specifikus tanfolyamokon való részvétel biztosítása:
•

AKK tanfolyam
(beszédükben súlyosan akadályozott, valamint beszédképtelen
gyermekek fejlesztése),

-

•

súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése,

•

hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika,

az ellátott gyermekek képességeibez, fogyaiékosságához mért
támogató

—

fejlesztést

felkészítés megvalósítása (kutyaterápia, lovagoltatás,

gyógymasszírozás, hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika),
-

-

-

infokonmiunikációs és fejlesztő eszközök beszerzése,
szülősegítő programok. tájékoztató napok megszervezése és támogatása,
érzékenyítő programok szervezése és lebonyolítása.

A projekt célcsoportjaként az intézmény nemcsak saját tanulóit és pedagógisait. hanem a
Békési járás valamennyi 14 év alatti súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekét, illetve ajárás
védőnői hálózatát, valamint családvédelmi szolgálatait is bevonta,
4.3. Egyéb pályázatok, támogatások
Határtalanul! program

—

tanulniányi kirándulások

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok
kialakítása, elmélyítése. A program a nenizetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra,
azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja.
Tizenegy iskola pályázott sikeresen a 20t912020. tanév vonatkozásában, hogy részt vegyenek
a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni
fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére szervezett erdélyi, s felvidéki
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tanulinányi kirándulásokon A tizenhárom eredményes pályázat Összesen több mint 30 millió
forint támogatásból valósult volna meg az alábbiak szerint:
Dr. Jfepp Ferenc Általános iskola é9 Alapfokú Művészeti Iskola
Helyszín:

Románia

Résztvevők:

45 tanuló

Támogatás összege:

3.158.000 forint

-‘-

5 pedagógus

Dt Hepp Ferenc Általános Iskola éq Alapfokú Művészeti Iskola
Helyszin:

Románia

Résztvevők:

38 tanuló ÷ 4 pedagógus

Támogatás összege:

2.051280 forint

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola. Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Intézmény
Helyszin;

Románia

Résztvevők:

36 tanuló

Támogatás összege:

5.639.000 forint

+

6 pedagógus

Gyulai Dürer Albert Általános ískola
Helyszín:

Szlovákia

Résztvevők:

51 tanuló

Támogatás összege:

2.832.900 forint

+

5 pedagógus

Sarkadi Általános Iskola
Helyszín:

Szlovákia

Résztvevők:

40 tanuló

Támogatás összege:

2.357.200 forint

±

4 pedagógus

Mezá’berényi Általános iskola, Alapfokú Művészeti iskola és Kollégium
Helyszín;

Szlovákia

Résztvevők:

32 tanuló ÷ 3 pedagógus

Támogatás összege:

1.860.000 forint
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Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Helyszín:

Románia

Résztvevők:

32 tanuló

Támogatás összege:

1.860.000 forint

3 pedagógus

—

Tildy Zoltán Általános ískola és Alapfokú Művészeti Iskola
Helyszín:
Románia
Résztvevők:

41 tanuló + 5 pedagógus

Támogatás összege:

2.320.000 forint

Szabó Pál Általános ískola és Alapfokú Művészeti Iskola
Helyszín:

Románia

Résztvevők:

31 tanuló

Támogatis összege:

t.290.000 forint

+

4 pedagógus

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános iskola
Helyszín:

Románia

Résztvevők:

31 tanuló

Támogatás összege:

2.200.275 forint

+

4 pedagógus

Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Helyszín;
Románia
Résztvevők:

17 tanuló

Támogatás összege:

1.358.325 forint

+

2 pedagógus

Lőkösházi Általános Iskola
Helyszín:

Románia

Résztvevők:

18 tanuló

Támogatás összege:

1.268.350 forint

±

2 pedagógus

Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Helyszín:
Szlovákia
Résztvevők:

3 1 tanuló

Támogatás összege:

2.300.000 forint

+

3 pedagógus
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Mini ahogyan az a Tiszelt Közgyűlés előtt is ismert, Magyarország Kormánya a kororiavínis
járvány miatt 2020. március II. napján veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes teriuletére. A
koronavinis elleni védekezésre tekintettel a feni röviden bemutatott lanulmányi kirándulások
elmaradtak a 2019/2020. tanévben.

Napközi Erzsébet-tábor napközi szervezése a nyál-i szünet Ideje alatt
-

A Gyulai Tankerületi Központ 10 köznevelési intézménye összesen 35 Napközi Erzsébet-tábort
valósitott meg 2020 nyarán, ezzel segítve a családokat. A táborokban
idején

—

ajárványügyí készenlét

az iskolák mindent megtettek mind a gyermekek, mind pedig az iskola munkatársai
biztonsága érdekében. Minden esetben az egészségügyi protokoll szigorú betartásával, 32 ehhez
—

siükséges eszközök biztosílásával valósították meg a táborokat, az alábbiak mentén:
Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye
Megvalósitoti pályázat:

4 darab

Résztvevő diákok:

80 fó

Összes támogalás:

1.828000 forint

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Megvalósított pályázat:

8 darab

Résztvevö diákok:

159 fó

Összes támogatás:

3.364.740 forint

Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Megvalósított pályázat:

6 darab

Résztvevő diákok:

120 fő

Összes támogatás:

2.743.200 forint

Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Megvalósított pályázat:

7 darab

Résztvevő diákok:

123 fő

Összes támogatás:

2.811.780 forint

Gyornaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Megvalósított pályázat:

3 darab
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Résztvevő diákok:

60 tő

Összes támogatÉs:

1.371.600 forint

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Megvalósított pályázat:

3 darab

Résztvevő diákok:

60 fő

Összes támogatás:

1.371.600 forint

Körőswrcsai Arany Gusztáv Általános Ískola és Alapfokú Művészeti Iskola
Megvalósított pályázat:

I darab

Résztvevő diákok:

20 fó

Összes támogatás:

475.200 forint

Dr. Mester György Általos Iskola
Megvalósított pályázat:

I darab

Résztvevő diákok:

20 fó

Összes lámogatás:

475.200 forint

Lőkösházi Általános Iskola
Megvalósított pályázat:

I darab

Résztvevő diákok:

16 fő

Összes támogatás:

365.760 forint

Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú tvlűvészeti Iskola
Megvalósított pályázat:

I darab

Résztvevő diákok:

18 fó

Összes támogatás:

411.480 forint

Sportiskolai Program
2018. szeptember I 8-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Álíarntitkársága
és a Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) stratégiai együttműködési megállapodást
kötött. A megállapodás céljai között az is megfogalmazódott, hogy „a Sportiskolai program
megvalósításában a SIOSZ közreműködő és lebonyolító tevékenységével

—

figyelemmel arra,

hogy a SIOSZ a hazai sportiskolai rendszerben működő köznevelési és egyesületi típusú
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sportiskolák legfőbb civil érdekképviseleti szervezete és szakmai fóruma

—

elősegítse az

Állaintitkárság sportszakmai döntéseinek előkészítését, biztosítsa a Program működtetését és a
Program céjainak elérését.,, A SIOSZ elnöksége a köznevetési típusú sportiskolák Új
támogatási rendszerének kidolgozására általános és középiskolai rnunkabizottságot hozott létre,
melyekben iskolaigazgatók és vezető iestnevelő tanárok vettek részt.
A sportiskolai kerettanterv finanszírozására a SIOSZ által meghirdetett pályázat keretében:
-

a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Müvészeti Iskola —két pályázat
Útján

-

—

1.919.808 forint támogatási összeget,

a Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és
Sportiskola Tagintézménye

—

két pályázat útján

—

872.014 forint támogatási

6sszeget. valamint
-

a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
pályázat útján

—

—

két

1.789.968 forint támogatási összeget

fordíthatott a 2019/2020. tanévben a sportiskolai tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
költségek fedezésére.

Erasmus+ program
A 20 19/2020. tanévben a koronavirus elleni védekezésre tekintettel összesen nyolc utazást
tudtak megvalósítani az inrézményeink:
-

Az Ady Endre Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium 4 diákja és 2 pedagógusa
-

Romániába utazhatott 2019 decemberében, 1.3092.77 forint támogatásból.
-

A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztö
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 6 tanulója és 3
pedagógusa Szintén Romániába utazhatott 2019 októberében, 3.704.526 forint
támogatásból.

-

A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 tanulója és 2
pedagógusa pedig Litvániába utazhatott 2019 októberében, 1.103.530 forint
támogatásból. 2020. március I-jén az iskola 4 diákja és 2 pedagógusa 2.109.876
forintból Portugáliába látogatott.

-

A Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3 pedagógusa
Angliába utazhatott 2019 decemberében, 536.579 forint támogatásból.

-

A Péter András Gimnázium és Kollógiumból 2019 novemberében két
alkalommal 5 pedagógus, majd 2020 februárjában 4 diák és 2 pedagógus
Svédországba utazhatott összesen 3.563.099 forint támogatásból.
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NTP-TMV- 19-0044

—

“hnploni 2020” Ímploin József Helyesírási Verseny Kárpík medencei
-

döntő
Az elmúlt tanévben a Nemzeti Tehetség Program 2.000.000 forint összeggel támogatta a Gyulai
Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezésében, immár harmincegyedik alkalommal
hagyományosan megvalósuló Implom József Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjét,
2020. február 27.

február 29. napjai között, melyen 112 versenyző mérte össze tudását. A
döntőbejutott diákok decemberben saját iskolájukban nyerték meg a helyesírási versenyt, majd
—

a megyei döntőkön is első helyezést értek el, igy juthattak a Kárpát-medencei döntőbe.
Hangszercsere Program
A

magyar

kormány

meghirdette és

elindította

az

1134J2017.

(Ill.

20.)

Számú

Kormányhatározata szerinti, a Kodály Zoltán nevével fémjelzett programot, amely tartalmazza
a Pianínó, illetve a Hangszercsere Programot, a kórusmozgalom támogatásának, valamint a
pedagógusok továbbképzésének elősegutését. A zenei nevelés lehetőséget ad az egyetemes
kultúra, az európai műveltség. a nemzeti hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés
formáinak kialakítására, hozzájárul a személyiség harmonikus fejlődéséhez, a jobb
terhelhetőséghez, a kitartó munkához, az esztétikai-művészeti tudatossághoz, s az érzelmi
intelligencia fejlődéséhez. Ezen kívül támogatja a hátrányos helyzetből induló tanulók
esélyegyenlőségének elősegítését, segítheti ezáltal a felsőoktatásba való bekerülést, a
társadalmi helyzetükből való kiemelkedést
A kormánya 2019/2020. tanévben mintegy 30 millió forinttal segítette és támogatta a Gyulai
Tankerületi Központ fenntartásában működő művészeti iskolák, általános iskolák, valamint
gimnáziumok zenei nevelését is. Ezen támogatásból megvalósulhattak hangszerjavítások,
karbantartások, valamint 5 pianínó, 13 digitális zongora s 130 egyéb hangszer beszerzése is
megtörtént.

Lázár Ervin Program
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Kormányhatározat
alapján Magyarország Kormánya életre hívta a Lázár Ervin Programot, amely szociális
helyzettől és lakóhelytől fliggetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák
részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi
előadások,

komolyzenei

hangversenyek,

illetve

az

őshonos

állatok

bemutatóbelyei

látogatásának élményét.
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A 2019/2020. tanévben

—

a koronavírus járványt megelőzően

—

a Gyulai Tankerületi Központ

fenntartásában működő általános iskolákból összesen 4.485 diák s 432 pedagógus vett részt
számos előadáson.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményei
Összesen 365 köznevelési és szakképző intézmény, tagintézmény érdemelte ki az Oktatási
Hivatal Bázisintézménye címet idén márciusban, eredményes pályázat útján. A pályázati
felhívás célja a köznevelési Intézmények pedagógiai eredményességének növelése olyan
intézmények bevonásával, akik készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és
lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó
versenyek,

pedagógus

továbbképzések

számára,

bázisintézményi

tevékenységükkel

kalalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztositott
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.
Nagy Öröm számunkra, hogy a Gyulai Tankerűleti Központ alábbi hat intézménye:
-

-

-

-

-

-

a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium,
a Gyulai Implom József Általános Iskola.
a Mezöberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium,
a Gyomaendrödi Kis Bálint Általános Iskola,
a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, valamint
a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény

sikeres pályázatok mentén viselheti az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címét.
5. Szakmai események, programok, rendezvények
„Az elszabaduló klimaváltozástól afenntarthatófejlődésig

—

Okok, megoldások lehetőségek”

A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karán Áder János köztársasági elnök
Úr 2019. szeptember 17-én „Az elszabaduló klímaváltozástól a fenntartható fejlődésig Okok,
-

megoldások, lehetőségek,, címmel tartott előadást. Az interaktív előadáson a Gyilai Erkel
Ferenc Gimnázium és Kollégium, a Péter András Ginmázium és Kollégium, valamint az Ady
Endre-Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium 11-12. évfolyamokra járó diákjai és kísérő
pedagógusai is részt vehettek.
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Toldifiim
A Gyula és Nagyszalonta városok kultwális együnműködéseként létrejött alkotást, amely a
Toldit filmesítette meg a fiímtörténet során első aLkalommal, a gyulai illetőségű intézmények
604 diákja tekintette meg 2019 októbere során. Az alkotás nemcsak gyulai kötődése miatt lett
méltán népszerű a nézők körében.
Valamennyi érdeklődő gyulai diák megtekiinhette a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészek,

Ismert közéleti szereplö nagyon tehetséges és lelkes gyulai fiatalok bevonásával elkészült
alkotást.
Békés Megyei Pályaorientációs Kerekasztal
A Békés Megyei Kormányhivatal a Békés megyében élők megalapozott és Sikeres
pályadöntéseinek elősegitése és ezáltal munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében az általa
létrehozott Szakképzési Munkacsoporthan felmerült igények és a munkacsoport Cselekvési
Tervében meghatározottak alapján, partnereivel

együtt létrehozta a Békés Megyei

Pályaorientációs Kerekasztalt.
A Békés Megyei Pályaorientációs Kerekasztal küldetése, hogy a pátyaorientációban való
segítségnyújtás útján hozzájánljon a Békés megyei fiatalok átgondolt pályaválasztásához, az
aktiv korú népesség munkaerőpiaci helyzetének javitásához, ezáltal a foglalkoztatottság
növeléséhez és a vállalkozásolmál jelentkező munkaerőigények kielégítéséhez, végső soron a
Békés megyei gazdaság fejlődéséhez és a lakosság életszinvonalának emelkedéséhez.
A Békés Megyei Pályaorientációs Kerekasztal Szándéknyilatkozatát a Gyulai Tankerületi
Központ 2019. október l-jén, a Békés Megyei Pályaorientációs Vásáron írta alá, ünnepélyes
keretek között.

„Tanulási utak vákozásai a szakképzésben”
A Gyulai Szakképzési Centrum és a Gyulai Tankerületi Központ „Tanulási utak változásai a
szakképzésben” címmel közös szakmai rendezvényt szervezett
reagálva a szakképzési
—

rendszer változásaira

—

20(9. november 6-án a Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern

Tagintézményében. A hiánypótló szakmai rendezvényen a Gyulai Tankerületi Központot 53
pedagógus képviselte jelenlétével.

Futópai Hullaciékesőkkentési hét
Mind a Gyulai Tankerületi Központnak. mind a tankerületi központ fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézményeknek kiemelten Fontos a környezetvédelem, a környezetet terhelő
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hulladék mennyiségének csökkentése, ezért nagy örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk az
Európai Hulladékcsökkentési Hét eseménysorozatán, amelyet hazánkban és egész Európában
—

is

2019. november 16-24- között rendeztek meg.

Elsősegélvianfolyam
A Gyulai Taukerületi Központ mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy munkatársai a
szakmai munka melkfl más, hasznos ismereteket is szerezzenek, Igy elsőként csatlakozott az
Országos Mentőszolgálat nemes kezdeményezéséhez, hogy laikusok számára kidolgozott,
elsősegélytanfolyamon vegyen részt, 23 munkatársával.
A 2019. november 20-án megtartott egynapos képzés keretében a résztvevők többek között
megismerték az elsösegélynyújtás alapvető szabályait, alapelveit, valamint felkészitést kaptak
az újraélesztés folyamatának elvégzésére, félautomata defibrillátor használatára A program
keretében elméleti és gyakorlati elemek Is segítették az alapos tájékozódást.
A mentőszolgálat szakmailag felkészült munkatársai nem csak hasznossá, de élvezetessé
varázsolták a programot.

Közdq hangverseny. közös örömzené (és a Gyufai Tankerületi Központban
A Hangszercsere Program, valamint a magyar kultúra napja alkalmából rendezett nagyszabású
hangversenyt, immár második alkalommal a Gyulai Tankerületi Központ és a Gyulai Erkel
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 2020. január 24-én.
Az

eseményt

megtisztelte

jelenlétével

Lebanov

József,

az

Emberi

Erőforrások

Minisztériumának főosztályvezetője, a program koordinátora.
A rendezvénynek a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme adott
helyszínt, melyen a tankerületi központ művészeti iskoláinak tanulói és tanárai léptek fel. A
műsorban szerepeltek a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
iskola, a gyomaendrődi Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a füzesgyarmatí Kossuth
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Mezőberényi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, a vésztői Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a
körüsladányi Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a dévaványai
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Gyulai Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és tanulói.
A hangverseny tisztelgés a Kodály-program névadója előtt és méltó ünneplés a magyar kultúra
napja alkalmából.
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A Gyulai Tankerűleti Központ hisz benne, hagy kezdeményezése, e közös hangverseny
hagyománnyá növi ki magát és segíthet a felnövekvő generációk zenei kultúiijának
elmélyítésében, valamint erősíti a művészeti iskolák közötti szakmai kapcsolatot.
Demografia és Egésnégpolúika
A Békés Megyei Kormányhivatal, a Magyar Család és Növédelmi Tudományos Tázsaság és a
Diczfalusy Alapítvány közös konferenciáján 2020. február 6-án a Gyulai Tankerületi Központ
fenntartásában működő köznevelési Intézmények is képviseltették magukat. A rendezvényen
szakemberek, kutatóorvosok tartottak előadást a résztvevők számára pedagógiai munkájuk
-

során isjól hasznosítható, aktuáLis témákban.
LÉLEKMOZGATÓ”
A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák- Verseny- és
Szabadidösport Szövetsége idén immáron harmadik alkalommal szervezte meg a Magyar
Parasport Napját, mely a „LÉLEKMOZGATÓ” elnevezést kapta.
2020. február 21-22-én, a parasportokat és a parasportolókat ünnepelte hazánk minden
csatlakozó óvodája, iskolája, s idén elöször települési önkormányzata, változatos
programjaikkal, a lelket is megmozgató, az elfogadást és a befogadási erősítő ötleteik
kivitelezésével. A programhoz a Gyulai Tankerületi Központ 14 intézménye csatlakozott.
Pedagógiisnap
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyulai Tankerülete közösen Gyula Város
Önkormányzatával 2013 óta szervezte meg a pedagógusnapi ünnepséget, amelynek a gyulai
óvodák, egyházi és nemzetiségi általános iskolák és középfokú oktatási intézmények. állami
fenntartású általános iskolák és középfokú oktatási Intézmények mellett a tankerület más
településen lévő intézményeinek pedagógusai is résztvevői voltak.
E hagyományra építve szervezte meg idén is a Gyulai Tankerületi Központ a pedagógusnapi
ünnepséget három esztendeje már minden, fenntartása alá tartozó intézmény bevonásával
Gyulán. Azonban 2020. június S. napján, a koronavírus elleni védekezésre tekintettel zártkörü
tankerületi pedagógusnapi ünnepséget rendezett Gyula Város Önkormányzata és a Gyulai
Tankerületi Központ, melynek helyszíne a gyulai Vigadó volt. Dr. Görgényi Ernő, Gyula város
polgármestere a rendezvényen tartott beszédében kiemelte, a pedagógustársadalom
példamutatóan

helyt

álU

és

alkalmazkodott

a jánányhelyzet

miatt

megváltozott

körülményekhez.
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Az Ünnepélyes rendezvényen

—

a 2017-ben életre hívott

—

„KIVÁLÓ PEDAGÓGIAI

MUNKÁÉRT” tankerületi elismerésben részesült:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Puskás Sándor (Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola),
Kenipfné Gácsi Erzsébet (Gyulai Dürer Albert Általános Iskola),
Fodor Angéla (Gyulai Implom József Általános Iskola),
Váradiné Kis Krisztina (Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai htézmény).
Czudor Lászlóné (Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola),
Várkonyiné Csáforda Éva (Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola),
Hornokné Lapatinszki Gizella (Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola),
Papp Lászlóné (Tüköry Lajos Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola),
Lezsákné Podmaniczky Zsuzsanna (Lőkösházi Általános Iskola),
Martyin Mária (Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola).
Nagyné Gődér Julianna (Okányi Általános Iskola).
Józsi Sándorné (Sarkadi Általános Iskola), valamint
Szegediné Kutasi Emma (Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
iskola).

Karate az Iskolai testnevelés keretein belül’
A Gyulai Tankerületi Központot ás köznevelési intézményeit az a kiemelt megtiszteltetés érte,
hogy testnevelö tanárai, pedagógusai részt vehettek a „Karate az iskolai testnevelés keretein
belül” címmel, 2020. július 1-3. között az országban először megtartásra kerülő pilot, a
—

képzők képzését is magában foglaló

—

30 órás, ingyenes, akkreditált pedagógus-

továbbképzésen, amelyre a Gyulai Implom József Általános Iskolában került sor.
A most meghirdetett karate akkreditált továbbképzéssel egyúttal egy olyan folyamat teljesedhet
ki, melynek előzményei. egyes szakmai egyeztetései ás miniszténumi szintű sajtónyilvános
bemutatói már a korábbiakban

Szorosan kötődtek a Gyulai Tankerületi Központhoz és Békés
megyéhez, s melyek eredményeként a karate
mint a stílusjegyek szétválasztása nélküli
5

—

komplex, önvédelmi és küzdő rendszer

—

oktatása bekerülheteu a 7/2017. (V. 5.) EMMI

rendeletbe.
A rendezvény a Testnevelési Egyetem, a Magyar Karate Szakszövetség, a Magyar Diáksport
Szövetség és a Honvédelmi Sportszövetség közös felhívása alapján került megrendezésre.
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Gyulai Várszínházi előadások
A Gyulai Várszínház megtisztelő módon tiszteletjegyeket ajánlott fel az idei, 57. színházi
évadának előadásaira, amelyek a Gyulai Taukerületi Központ és intézményei munkatársainak
felhőtlen kikapcsolódását szolgálták. Az elöadásokon 288 pedagógus és tankerületi munkatÉrs
vett részL

6. Tantermen kívüli, digitális munkarend
Mint ahogyan az a Tisztelt Közgyűlés előtt is ismert, Magyarország Kormánya a koronavirus
járvány miatt 2020. március 11. napján veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes területére. A
koronavínis elleni védekezés keretében Orbán Viktor miniszterelnök Úr bejelentette, 2020
március 16. napjától új oktatási munkarend lép életbe a nevelési-oktatási intézményekben, a
tantennen kívüli, digitális munkarend. A Gyulai Tankerüteti Központ 2020. március 14. napján
intézményvezetői munkacsoport segítségével megkezdte a tantermen kívüli, digitális
munkarend bevezetésével kapcsolatos egyeztetéseket és támogatta a fenntartásában működő
intézmények felkészülését. 2020. március 16. napján
a lehetőségekhez képest
—

—

zök.kenőmentesen elkezdődött a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő
iskolákban a digitális munkarend.
A Gyulai Tankerületi Központ koordiná[ta az intézmények digitális munkarenőre vonatkozó
szabályozóinak elkészítését. Tájékoztatást és szakmai segítséget nyújtott azon szabályozási
tárgykörök

meghatározásában,

amelyek esetében

a

megváltozott munkarend

eltérő

szabályozást igényelt (pI: gyermekvédelmi protokollok). Segítséget nyújtott az online formában
megtartásra

kerülő ériekezietek

elökészitésében, lebonyohtásában,

dokumentálásában.

Mindehhez eljárásrendet, segédletet készített. Fokozott figyelmet fordított az adatvédelmi
jogszabályok betartására, amely a digitális oktatás, munkarend során kiemelt jelentőségűvé
vált. Ezen feladattal kapcsolatban intézményvezetői munkacsoport is alakult. A tantermen
kívüli, digitális munkarend elsődleges csatornája az internet, amely Számos pozitiv
tulajdonsága mellett veszélyeket is rejt magában mind a tanulók, mind a szülők, mind pedig a
pedagógusok számára. Az internet veszélyeivel kapcsolatosan szintén alakult egy
intézményvezetői munkacsoport, amely hírlevelek szerkesztésével, kiadásával támogatta a
Gyulai Tankerületi Központ által fenntartott intézmények érintettjeit.
A Gyulai Tankerüteti Központ folyamatosan nyomon követte a tanulók eszköz, illetve
internetellátását. Az illetékességi területünk eltérő szociális jellenizőkkel bíró településeket
-
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foglal magában. ezért a tanulók eszközellátottságára is Jellemző volt a heterogenitás. A 27
köznevelési intézmény fele mondhatta el, hogy valamennyi tanulónak rendelkezésére áll a
digitális munkarendhez szükséges technikai ellátottság, így az iskolák is adtak út eszközöket a
diákok számára. A fenntartásunkban működő intézmények összesen 227 tanulónak (147
háztartás) biztosítottak eszközt. A diákok körülbelül I százaléka nem rendetkezett eszközzel,
illetve internethozzáféréssel, az ö esetükben papír alapon került átadásra a tananyag.
Jelen tájékoztatás melléklete a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési
intézmények magasabb vezetöinek tapasztalatai s összegzése a tantermen kívüli, digitális
munkarendről. Ezen dokumentumot a 2020. augusztus 26. napján megtartott intézményvezetői
értekezletre készítette a Gyulai Impiom József Általános Iskola intézményvezetője, Kertes
Gabriella, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményvezetője. Zámori Ida,
valamint a Geszti Arany János Általános Iskola intézményvezetője, Brandtné Czirják Éva.
Tisztelettel köszönöm Önöknek
gyermekek nevében is

—‚

az intézinényvezetők, pedagógus munkatársaim s a
hogy létrehozták a https:/IbekesmeyeosszefoQ.huI honlapot, melynek
-

célja volt, hogy a koronavirus-járvány idején összekapcsolja a segítségre szorulókat a segítséget
felajánlókkal.

A 202012021. tanév „hagyományos” munkarendben kezdődött. A Gyulai Tankerületi Központ
mindent megtesz mind a gyermekek, mind pedig az iskolai munkatársak biztonsága érdekében.
Az egészégügyi protokoll szigorú betartásával, az ehhez szükséges eszközök (maszkok,
fertötlenítőszerek stb.) biztosításával törekszik a biztonságos nevelési-oktatási környezet
megteremtésére.

7. A Gyulai Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa
2018. november 5-én, hat f’óve megalakult a Gyulai Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa.
A tanács a köznevelési közfeladatok hatékonyabb ellátását, a köznevelési intézmények
tekintetében hozott döntések széles körű megalapozását segítő konzultativ, véleményező,
javaslattevő, tanácsadó testület. A tanács 2019-ben három ülést tartott, követve éves elfogadott
munkatervét. A tanács üléseinek napirendi pontjai széles körű rálátást biztosítottak a tagoknak
a tankerületi központ és intézményeinek munkájára, a 2019 évben folyó átfogó, iskolákat érintő
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programokra. Az Antiszegregációs Munkacsoport vezetője több alkalommal is előadóként vett
részt az üléseken, s a munkacsoport tevékenységéről is beszámolt a Tanács tagjainaic.
8. A 202012021. tanév kezdése
A 202012021. tanév megkezdésekor a Gyulai Tankerületi Központ már 28 köznevelési
intézmény vonatkozásában látja cl a fenntartói feladatait.
8.1. Egy új, önálló alapfokú művészeti iskola létrehozása
A fiatalok körében az alapfokú művészeti nevelés-oktatás az eddigieknél is nagyobb
támogatása biztosított napjainkban, hiszen érdemei, jelentősége, fontossága elvitathatatlan. A
művészeti nevelés elősegíti s támogatja a tanulók „teljes emberré” válását, megteremtve az
értelmi s érzelmi nevelés közötti összhangot A diákok körében elősegíti a közösségformálást,
a szociokulturális hátrányok csökkentését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex
befogadását, az önkifejezést s örömet jelentő alkotás lehetőségét, valamint a tehetséggondozást.
Az alapfokú művészeti iskolák olyan fejlesztőpedagógiát képviselnek, amelyben a hangsúly a
követelmények teljesítésével történő képesség- és személyiségfejiesztésen van. A művészetek
iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és
önkifejező képességeik kibontakoztatásái egyaránt. A művészeti tevékenység magában
hordozza a személyiségformálás specitkus lehetőségét. A művészeti nevelés megalapozza a
tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét s az alkotómunka iránti igényét. A
rendszeresen átélt Pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási
szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményesség összetevői.
A Gyulai Tankerületi Központ célja volt, hogy Békés városában egy új, önálló alapfokú
művészeti iskola nevelje-oktassa a helyi, érdeklődő diákokat. A 2020. szeptember 1. napjával
létrejött Új intézmény a fenntartásunkban működő Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményének, a Dr. l-Iepp Ferenc Általános Iskola Művészeti
Iskolájának kiválásával jött létre. Az új alapfokú művészeti iskola Békés településén túl
telephelyet működtet Kamut, Köröstarcsa ás Tarhos településeken is.
Különösen megtisztelő számunkra, hogy az új művészeti iskola felvehette a helyi kötődésű, a
hazai ás nemzetközi zenei életben is elismert, Kossuth-díjas Szokolay Sándor nevét.
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8.2. A 2020/2021. tanév kezdéséről röviden
A 2020/2021. tanév megkezdésekor a Gyulai Tankerületi Központ által fenntartott 28
köznevelési intézményben
90 feladatellátási-helyen
több mint 11.000 gyermek tanul
(művészeti iskolások nélkül mintegy 8.500 gyermek). A Gyulai Tankerületi Központban
—

—

jelenleg több mint 1.100 pedagógus neveli-oktatja a tanulókat, akiknek 145 nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő kolléga, 217 technikai-, valamint 108 kőzfoglalkoztatot munkatárs
segíti munkáját.
A 2020/202 1. tanév rendjének fontosabb időpontjai:
•

első tanitási nap: 2020. szeptember I.,

•

utolsótanitási nap: 202 l.június 15.,

•

az őszi szünet 2020. október 23-tól 2020. november l-ig tart,

•

a téli szünet 2020. december 19-től 2021. január 3-ig tart,

•

a tavaszi szünet 2021 április l-fől 2021. április 6-ig tart.

A tanítási napok száma: 179 nap.
A tanév során megvalósuló országos mérések, értékelések, s:ak,nai elle,zőrzések
Az országos kompetenciamérés keretében minden tanévben megvizsgálják a szövegértési és a
matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi
tanulóra kiterjedően, ebben a tanévben erre 2021. május 26-án kerül sor.
A 2020/2021. tanévben is országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók
fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A részt vevő tanulók esetében vizsgálatot az
iskoláknak 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük.
A térítésmentes ás in’enes tankönyv- illetve ranszerellátás
A 2020/2021. tanévtől bővült az ingyenes tankönyvre jogosultak köre, hiszen minden
köznevelésberi tanuló diák térítésmentesen kapta tankönyveit.

—

a

—
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Az idei tanév kezdetére a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZT
OP
2.1.1 16-2017-00001) keretében a Gyulai Tankerületi Központ közreműködésével a hátrányos
-

és a halmozottan bátrányos helyzetü gyermekek kaptak ingyenesen az iskolakezdéshez
szükséges tanszercsomagot. A tavalyi tanévhez képest bővült a jogosultak köre, nem csak a
hátrányos helyzetű településen élő gyermekek részesülhettek támogatásban. Az állami
fenntartású iskolák mellen a nem állami (egyházi, nemzetiségi önkormányzat által fenntartott)
intézmények tanulói számára is a Gyulai Tankerületi Központ pályázott a támogatásra, illetve
gondoskodott a tanszercsomagok kiszállításáról az érintett intézmények részére. A Gyulai
Tankerületi Központ Összesen 2.041 darab tanszercsomag kiosztásáról gondoskodott. Az
ingyenes tanszercsomag a Gyulai Tankerületi Központ közreműködésével jutott el
az
illetékességi területen működő nem állami fenntartású általános iskolákhoz is.
Az intézkedés célja, hogy a családoknak minél kisebb terhet jelentsen a gyermekek
iskoláztatása, különösen az iskolakezdés.
Megítélésem szerint,

ezt a mögöttünk lévő év során szerzett tapasztalatok is alátámasztják,
hogy az önkormányzatok többsége továbbra is magáénak tekinti, s szívén viseli nevelési$

oktatási intézményeinek sorsát. A tulajdonos önkormányzatok szívesen támogatják
az
iskolákat, s a diákokat, infrastrukturális pályázatok megvalósításával is. A mindennapi
munkánk során arra törekszünk munkatársaimmal, hogy hatékony partneri kapcsolatban a
település jövöjét alapvetően meghatározó köznevelési intézmények magas színvonalon
működjenek tovább.

Tisztelettel kérem a fenti tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Gyula, 2020. október 30.

tR

I,t;

Teleki-Szávai KrszLii*:
tankerületi igazgató
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A Gyulai Tankerületi Központ
fenntartásában működő köznevelési intézmények
magasabb vezetőinek tapasztalatai
a tantermen kívüli, digitális munkarendről

Gyula, 2020. augusztus 24.
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1. A vizsgálat okai

A ..Kérdőív a digitális oktatásról 2020” kérdőíves vizsgálat célja. hogy a Gyulai Tankerületi
Központ vezetöségének kezdeményezésére. a tankerülethez tartozó intézménvvezetők.
tagintézrnénv-vezetők tájékoztatást kapjanak a tankerülethez tartozó iskolák digitális oktatás
időszakában

szerzett

intézrnénvvezetői

tapasztalatairól.

a

digitális

munkarend

megvalósításról.
A Gyulai Tankerületi Központ célul (űzte ki, hagy

-

az eredményekre alapozva

-

létrejöjjön

eg olyan. intézményi jó gvakorlatokból álló. közösen kidolgozott Kincsesfúr. amely
segítségül szolgálhat a későbbiekben az intézmények pedagógiai-szakmai munkájának
fejlesztéséhez a hagyomános oktatási keretek között Is.

2. A minta

Az adatfelvétel 2020 augusztusában történt. A kérdőívek kitöltésében a Gyulai Tankerületi
Központ fenntartásában működő intézmén)ek. tagintézménvek vezetői etek részt.
Az adatgyűjtés elektronikus úton valósult meg, A kérdőívek kitöltése előtt tájékoztatást
adtunk a felmérés céljáról. hiztosítottuk a résztvevőket az adatok bizalmas kezeléséről és az
anonimitásról. valamint segítséget nvűjtottunk az esetleg problémát okozó kérdések
érte liii ezésébe n.

3. A kérdőív kiértékelése

3.1. A minta
A kérdőívet 30 fő intézményvezető!tagintézmény -vezető töltötte ki.

3.2. A mérőeszköz
A kérdőív sorszámozott kérdésekből állt.

A

kérdöív első

része a

digitális

munkarendben

megvalósult

intézmén i

feladatok

hatékonvságára kérdez rá A vezetőknek az alábbi területeket kellett egy ötfokú skálán
értéke Iniük:
Pedagógiai folyamatok

Személyiség- és közösségfejlesztés
3

=

Eredmények
Belső kapcsolatok. együttműködés. kommunikáció

= Az intézmény külső kapcsolatai
A pedagógiai munka feltételei
= A Kormány és az oktatásért Felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó
dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kérdőív második része több tématerütet feltérképezését tűzte ki célul. Felmérte. hogy
milyen

rendszert

használtak

az

intézmények

a

digitális

oktatás

megvalósításához.

Tájékoztatást ad az iskolavezetés és a pedagógusok közötti kapcsolattartás módjáról. az
intézményvezetők értékeléséről

a tantestület

digitális

kompetenciaszintjével.

módszertani felkészültségével kapcsolatosan 2020. márciusi. illetve

júniusi

digitális

állapot alapján.

Felmérte. hogy vezetői szinten milyen igény mutatkozik tantárgvspecifikus. tankerületi szintű
műhelyfoglalkozás szervezésére. Ugyanakkor a vezctőknek egy ötfokú skálán értékelniük
kellett a digitális oktatás megvalósulásának hatékonyságát

4

is,

3.3. Elemzés

3.3.1. Pedagógiai folyamatok értékelése

Hogyan értékeli az alábbi intézményi feladat megvalósulását a digitális munkarendben? (1
egyáltalán nem hatékony. 5 nagyon hatékony) Pedagógiai folyamatok

-

-

30 válasz
15
15(50%)

10
9 (30%)

5(167%)
1(33%)

0(0%)
O

2

3

4

S

3.3.2. Személyiség- és közösségfejlesztés értékelése

Hogyan értékeli az alábbi intézményi feladat megvalósulását a digitális munkarendben? (1
egyáltalán nem hatékony. 5 nagyon hatékony) Személyiség- és közösségfejlesztés:

-

—

30 válasz
Is
13(43,3%)
10
9(30%)
S

6 (20%)
O (0%)

2 6.7H

0
2

3

)

4

S

3.3.3. Eredmények értékelése

Hogyan értékeli az alábbi intézményi feladat megvalósulását a digitális munkarendben? (1
egyáltalán nem hatékony, 5- nagyon hatékony) Eredmények

-

30 válasz
Is

15(50%)

ID

11(36 7%

5
1(33%)

0(0%)

3(10%)

O
2

3

4

5

3.3.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció értékelése

Hogyan értékeli az alábbi intézményi feladat megvalósulását a digitális munkarendben? (1
egyáltalán nem hatékony, 5 nagyon hatékony) Belső kapcsolatok. együttműködés, kommunikáció;
—

—

3D válasz
20
19633%)
15
10
9 (30%)

5
0(0%)

o

(q%)

2 (61%)

0
2

3

6

4

5

3.3.5. Az intézmény külső kapcsolatainak értékelése

Hogyan értékeli az alábbi intézményi feladat megvalósulását a digitális munkarendben? (1
egyáltalán nem hatékony, 5 nagyon hatékony) Az intézmény külső kapcsolatai:

—

—

30 válasz

Is
13(433%)
10
9 (30%)
7 (23,3%)

5
1(3,3%)

0(0%)
0

2

4

5

3.3.6. A pedagógiai munka feltételei

Hogyan értékeli az alábbi intézményi feladat megvalósulását a digitális munkarendben? (1
egyáltalán nem hatékony. 5 nagyon hatékony) A pedagógiai munka feltételei:

—

—

30 válasz
15

10(333%)

II 36 T.:

5

i6.7%)

4(13,3%)
O (0%)
O
2

3

7

4

5

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.3.7. A Kormány és az oktatásért Felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó
dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés

A Kormány és az oktatásért felelős miniszta által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban
megfogalmazott elvárásokr’ak és a pedagógiai pr.. amban megfogalmazott céloknak való megfelelés:
30 válasz
15
13(43.3%)

13(43,3%)

10

5
4(13,3%)
O

(q%)

O

O
2

3

4

5

3.3.8. A digitális oktatás során használt rendszerek

2. Melyik rendszert használta az intézmény a digitális

oktatás megvalósitásához?

30 válasz
KRÉTA
Oiscord

-

29 (96.1%)

4(1:3,3%)

Google alkalmasok (drit
dokumentumo

-

28 (93.3%)

-21 (70%)

•
Skpe
Zoom •
Redmenta

1(3,3%)
12(40%)
1(33%)

—

2(61%

Redmenla. Mozab •
Ofl%ce 365 •
Redmenta, lelezÖ rendszerek •

1(33%)

hts; •

1(33%)

1(3,3%)
1(3,3%)

O

10

20

KRÉTA: 96.7%
Disco’d: 13.3%
Facehook
93.3%
Google alkalmazások (drive. dokumentumok. diák. Google Classroom): 70%
\‘loodle: 3.3%
Skype: 40%
Zoom: 3.3%
Egyéb: Redmenta 6.6%;MozaWeb 3,3%;0ft1ce365
33%
(Messenger vagy

csoportok):

3.3%:jitsi

S

30

3.3.9. A kapcsolattartás formái a pedagógusokkal

Ai intézményben foglalkoztatott pedagágusokkal milyen formában tartotta a kapcsolatot?
30 válasz
Telefon

29(96,7%)

E-mail

30(100%)

Onhine értekezlet

26 (93,3%)

I<RÉTA

—2 (61%)

Facebook csoport
Facebook

1(33%)

• 1(33%)
• 1(3,3%)

messenger
Drie

O

10

20

30

3.3.10. A pedagógusok digitális módszertani feikészültségének megítélése

Márciusi állapot

Hogyan értékeli a tantestület digitális kompetenciaszintjét. digitális módszertani felkészültségét
2020. márciusi állapot alapján?
30 válasz
20
18(60%)

15

10
7 (233)

5

O (0%)

3(10%)
2(67%)

O
2

3

9

4

5

Júniusi állapot

Hogyan értékeli a tantestíilet digitális kompetenciaszintjét. digitális módszertani felkészültségét
2020. júniusi állapot alapján? Kérem. pontozza 1-tál 5-ig! (1 nagyon alacsony, 5 magas)
—

30 válasz
30

20

22(73.3%)

10

0(0%)

I (33%)

2

3

1 (23.3%)

0
I

5

3.3.11. Igényfelmérés tankerületi műhelvfoglalkozásra

Lenne-e igény az Ön áttal vezetett intézményben tankerületi szintű múhelytoglalkozásva
tantárgyspecifikusan?
30 valasz

• Igen
• Nem

43Z%

567%

‚O

3.3.12. A digitális munkarend hatékonyságának értékelése

Összességében hogyan értékeli a digitális munkarend hatékonyságát?
30 válasz

15
13(43,3%)

13 43. 3%)

10

5
0(0%)

1 (3,3%

3(10%)

O
2

3

II

4

5

