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Tisztelt Képviselő-testület! 

Képviselői indítvány alapján megkeresésre kerültek a különböző fenntartásban 

működő városi oktatási, nevelési intézmények, hogy az elmúlt évi munkájukról, 

működésükről, valamint a 2013/14. tanév beindulásáról, terveiről tájékoztassák a képviselő-

testületet.  

Kovács Dániel Igazgató Úr eleget téve a felkérésnek, megküldte az általuk készített 

tájékoztatót, melyet jelen előterjesztéshez csatoltunk.  

Kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szegedi Kis István 

Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium elmúlt évi munkájáról és 

működéséről, és a 2013-2014. tanév beindulásáról, terveiről” szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. október 25. 
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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Az alábbiakban kívánok beszámolni intézményünk működéséről a 2013/2014-es tanév 
kezdetétől eltelt időszakot illetően.  
 

1. Integráció 
 
A megelőző két tanévben végbement a csatlakozó intézmények integrációja, a hivatalos 
okiratok és az intézmény kibővült méreteihez illeszkedő vezetési struktúra szintjén. A 
tanév kezdetén megkezdte működését az intézmény új igazgatósága; megítélésem 
szerint magas szakmai igényességgel és belső együttműködési készséggel irányítja az 
intézmény napi, és távolabbra tekintő működési folyamatait.   
 

2. A múlt tanévben végbement (a Fenntartó által előírt) átszervezés hatásai 
 
Előző beszámolónkban hírt adtunk arról, hogy felső tagozatos tanulóink a Szánthó 
Albert utcai telephelyünkön kezdték meg tanulmányaikat e tanév kezdetén. Ezzel 
használaton kívül helyeztük a székhely intézmény telephelyén található régi, 
úgynevezett műhelyépületünket. Ezúton is köszönetet mondunk Békés Város 
Önkormányzatának, hogy anyagi segítséget nyújtott a Szánthó Albert utcai épület 
korszerűsítéséhez.  
Örömünkre szolgál, hogy fűtési rendszerünkben nem csupán ezt a segítséget 
tapasztalhattuk meg, hanem kölcsönös kiegyensúlyozottságra törekvő tárgyalások 
mentén a napokban megköthettük új szerződésünket a LISZ Kft-vel.  
Pedagógus kollégáink elfogadták, sőt a közösséggé formálás, illetve az egy-iskolává 
szerveződés lehetőségének tekintik, hogy a Petőfi utcai és a Szánthó Albert utcai 
telephelyeinken mintegy megszűnt a külön tantestületi jelleg, hiszen itteni és ottani 
kollégáink tantárgyfelosztása változó arányban mindkét telephelyre szól.  
 

3. Médiakapcsolataink 
 
Intézményünk új alapokra helyezte a sajtóval kialakított kapcsolatait, illetve PR 
tevékenységét. Kijelölt munkatársunk külön bérkiegészítés mellett naprakészen 
tájékoztatja a médiát. Az átlagosnál jóval nagyobb intézmény szinte naponként 
keletkező híreiről és eredményeiről. Nem titkolt szándékunk a beiskolázási folyamatok 
hatékonnyá tétele ezen az úton is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. A gimnáziumi intézményegység oktatási kínálata a 2014/2015-ös tanévre 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


