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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 képviselőtestületet.
Durkóné Illés Bernadett Igazgató Asszony 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 „Reményhír Középiskola,
Szakképző Iskola, 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.
Izsó Gábor
polgármester
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Tájékoztató a Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
elmúlt évi munkájáról és működéséről, és a 2013-2014. tanév beindulásáról, terveiről
1.

2012-2013.

tanév

munkája,

működése
1.1.

Reményhír

Intézmény

Epreskerti Óvoda Intézményegysége
Statisztikai adatok:
Gyermeklétszám
Ebből HHH gyermeklétszám
Tanköteles korú
Ebből iskolába beiratkozott
Óvodában maradt
Személyi feltételek
Óvónő
Ebből GYES-re ment
dajka
pedagógiai asszisztens
konyhai kisegítő
Csoportok száma

94 fő
63
41
34
7
10
2
5
1
1
5

A tanév eseményei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tanév folyamán nevelési munkánk mellett rendszeres tevékenységeink/eseményeink voltak
a választható hittan foglalkozások, valamint a szülői/nevelőtestületi értekezletek
Az Idősek világnapja alkalmából köszöntöttük az időseket a Nappali Melegedőben.
Rendszeres tisztasági ellenőrzések, egészséges életmód-hét, fogászati ellenőrzés, egészséges
életmódra nevelés: gyümölcsnapok, zöldségnapok rendezése, előkészülete a gyermekek aktív
részvételével.
Őszmarasztaló
Színházlátogatások
Mikulás-várás, adventi hét a szülők bevonásával
Iskolacsalogatókon való részvétel
TÁMOP pályázat keretében a BÍBUCZI együttes mesejátéka volt több alkalommal az
óvodánkban
Nyílt napokat tartottunk az óvodánkban a leendő tanító nénik számára, ahová meghívtuk a
szülőket is az ismerkedés reményében. Minden csoportban láthatták a nagycsoportos
gyermekeket és minden iskolából eljöttek a meghívottak.
Farsangi hetet rendeztünk
Húsvéti foglalkoztató délelőtt a szülőkkel, minden csoportban külön
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Játékos foglalkozások a városi sportcsarnokban, minden dolgozó kivette részét a foglalkozás
megvalósulásában.
Virágültetés a szülőkkel, gyermekekkel közösen az óvodánk megszépítéséért
Anyák napi köszöntő műsor a Nappali Melegedőben az időseknél.
Anyák napja az óvodánkban, ahol közösen köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat
énekkel, verssel, virággal, ajándékkal.
Pünkösdölő, ahová meghívottak voltak a nevelési évben kialakított kapcsolatok segítői,
résztvevői, a fenntartó, vezetőség, intézményrendszerünk vezetői, segítői, önkormányzat
képviselői
Kirándulás Pusztaottlakára
Nagycsoportosok búcsúja az óvodától
Az új gyermekek szüleinek szülői értekezletet szerveztünk, tájékoztattuk őket a
programjainkról, szokásokról
A városi rendezvényeken (sport délelőtt, közlekedési rajzpályázat, verskedvelő óvodások
találkozója, városi nagytakarítási nap, bölcsődék napja …) óvodásainkkal és az óvonőkkel
részt vettünk.

Szakmai továbbképzések:
•
•
•
•
•
•

A Nevelési Tanácsadó szakmai tájékoztatója a változó jogszabályokról, az iskolaérettségi
vizsgálatok eredményeiről, a szervezeti átalakulásukról, az új nyomtatványok megjelenéséről
IPR szaktanácsadás
Tudásház Békéscsaba: Szakmai nap az új dokumentumok jogi szabályozásáról
Családsegítő által szervezett szakmai konferencia a térségben működő segítségnyújtásról
DIFER képzés az IPR pályázati pénzből.
Közoktatásvezetői szakképzésben 2 fő kezdte meg tanulmányait

1.2.Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola
Statisztikai adatok:
Gyermeklétszám
Ebből HHH gyermeklétszám
HH gyermeklétszám
SNI
Továbbtanulók száma
1.osztályba beiratkozott
Személyi feltételek
Pedagógus
iskolatitkár
pedagógiai asszisztens
családi roma koordinátor
takarító
ügyviteli titkár
Osztályok száma

264 fő
127
217
46
26
26
45
1
2
2
8
1
16
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A tanév eseményei:
A fenntartóváltásból adódóan iskolánk egyházi intézményként kezdte meg a működését az elmúlt
tanévben. Bevezetésre került a hétfő reggelenkénti közös áhítat, valamint a hitoktatás. A
gyülekezetekkel való kapcsolattartás fontossá vált, több alkalommal szerepeltek tanulóink a
gyülekezeti alkalmakon.
Az éves munkatervben megfogalmazott szakmai feladatokat elvégeztük:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Iskolai/városi ünnepségeken vettünk részt (okt.6, okt.23.,karácsonyi hangverseny,márc.15….)
Iskolai papírgyűjtést szerveztünk
Témaheteket/-hónapokat rendeztünk (egészség, biztonságos közlekedés, advent,
környezettudatosság, népszokások…)
Nyílt napokat rendeztünk az első és az ötödik évfolyamokon, valamint játszóházat
szerveztünk a város óvodásai számára
Testvériskolai kapcsolat ápolása keretében Margittára látogattunk
Több ízben adtunk műsort az időseknek
Rendszeresen megszerveztük a Szülők Akadémiája rendezvényünket
Az Örömpéntek elnevezésű foglalkozásainkon kiemelt figyelmet szenteltünk a
tehetséggondozásra
ReményHÍRmondó címmel iskolaújságot jelentettünk meg
A MPE OCM-val közös karácsonyi jótékonysági koncertet szerveztünk
Májusban az első békési iskola 110 éves évfordulója alkalmából színvonalas kiállítást, gálát
rendeztünk, valamint az iskola történetét bemutató könyvet adtunk ki a Téka sorozat
részeként
Iskolánk 7. osztályos tanulói a „Határtalanul” pályázat keretében Erdélyben jártak
Megvalósítottuk az „Esély – művészeti tehetségfejlesztő műhely” pályázatunkat
A futó pályázatokkal kapcsolatos elvárásoknak eleget tettünk.
A kötelező nevelőtestületi, szülői értekezleteket megtartottuk.

Munkánk eredménye elsősorban tanulóink eredményein (pl. továbbtanulás), valamint sikeres
versenyszereplésein (pl. sport, rajz, közlekedés, versmondás…) mérhető le. Az elmúlt tanévben
iskolánk tanulói városi, megyei versenyeken több területen is kimagasló helyezést értek el.
Szakmai továbbképzések:
•

4 pedagógus tanul szakvizsgáért
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•
•

Belső továbbképzés keretében 3 pedagógus tartott előadást a nevelőtestület részére
Részt vettünk különböző konferenciákon, fórumokon, amelyek az alapdokumentumok
átdolgozásával kapcsolatos törvényi/jogszabályi előírásokra, teendőkre hívták fel a figyelmet.
1.3.Reményhír Intézmény Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
Működés helye
Tanulólétszám
Személyi feltételek:Pedagógus/szakoktató
óraadó
Oktatott szakképesítések:
Logisztikai ügyintéző
Médiatechnológus asszisztens
Hálózattelepítő – és üzemeltető
Osztályok száma
Sikeres szakmai vizsgát tett

5700 Gyula, Ajtóssy A. u.43.
81
8
2
3

5
41 (89%)

2. 2013-2014. tanév beindulásáról, terveiről
2.1.Intézményt érintő változások
2.1.1. Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegysége:
A nyár jelentős részét az intézményünk összébb költöztetésével kapcsolatos feladatok, valamint a
2013/14. tanév előkészítése töltötte ki. A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola
Intézményegységében a „régi” épületrészbe való költözéssel a korábbi terület közel 1/3 része
visszakerült az önkormányzathoz. A költözés a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 2 sportosztályát is
érintette, amelyek iskolánkban kerültek elhelyezésre. Az új igazgatási/titkársági rész kialakítása, a
könyvtár áthelyezése, valamint a korábban említettek miatt a csoportbontásos órák, a fejlesztések,
gyógypedagógiai órák számára a tantermek biztosítása nehézkessé vált.
Új művészeti szaktantermet alakítottunk ki az ének és rajz órák számára.
Az épülethasználati átszervezésnek következménye volt a Jantyik M. utca felőli bejárat
megnyitásának szükségessége.
Júniusban befejeződött a „Fókuszban a tehetség” pályázat, júliusban megvalósult a „Pepita tábor”.
Mindkét pályázatot a fenntartónk valósította meg, de részt vettek benne tanítványaink és kollegáink
is.
Elkészítettük a felnőttoktatás szakmai dokumentációját. Az idei tanévben 14 tanulóval elkezdtük a
felnőttoktatást a 7. és a 8. évfolyamon.
Az új tantervek bevezetésével megváltoztattuk a csengetési rendet, így napi 9 órát tudunk elhelyezni
a felsős osztályok számára. Ebből 1 az ebédeltetést, levegőztetést szolgálja. A szüneteket délután is a
csengetési rend szerint kell biztosítani.
A tantestületben is történtek változások. 3 pedagógus elment iskolánkból, jelenleg 34 teljes állású, 4
részmunkaidős, 2 tartósan távol lévő, és néhány óraadó kollegánk van.
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Fenntartónk segítségével a MPE OCM munkatársaival közösen átszerveztük az iskolai hitéleti
tevékenységet. Bevezettük az évfolyamonkénti hétfő reggeli áhítatokat, amit a tanulók eltérő
életkora, és a 16 osztály helyigénye is indokolttá tesz. A hónap utolsó hétfőjén továbbra is összevont
áhítat lesz. A tanév folyamán 3 ifjúsági napot terveznek a missziós munkatársak: szept. 30, dec. 20,
jún. 6-án. Bizalommal fordulhatnak tanítványaink a hitoktatókhoz, és a missziós munkatársakhoz.
Munkájuk a személyiségformálás területén is segítő jellegű lesz, hiszen egy-egy évfolyamon
teljesítenek szolgálatot az osztályfőnökökkel, gyermekvédelmi felelősökkel együttműködve.
2.1.2. Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda Intézményegysége
Intézményegység-vezető 2013. augusztus 1-jétől: Makoveiné Durkó Nikoletta
A nyár folyamán megtörténtek az előkészületek az életkor alapján történő „tiszta” csoportok
kialakítására, valamint az óvoda-iskola átmenetet segítő intézményi program kidolgozására.
Felkészítő csoportot indítunk a tanköteles korú gyermekekből. A csoport munkáját az óvónők mellett
tanítónők és fejlesztő pedagógusok segítik.
2.1.3. Reményhír Intézmény Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
Intézményegysége:
Intézményegység-vezető 2013. augusztus 21-től: Márki-Zay Dániel
A pedagógiai program átdolgozásával előkészültünk a 2013-2014-es tanévre, hiszen a szakképzési
törvény változásai, valamint a bevezetésre került új OKJ szakképzések indokolttá tették.
Előkészítettük az új OKJ-nak megfelelő Informatikai rendszergazda képzéshez szükséges feltételeket.
2.2.A 2013-2014. tanév beindulása, terveink
A törvényi változások, különösen a jogszabályok időbeli megjelenése némi nehézséget jelentett (nem
csupán a mi intézményünkben) a tanév zökkenőmentes kezdéséhez, amiből tanulóink szerencsére
semmit nem érzékeltek.
2.2.1.Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegysége:
Statisztikai adatok:
Gyermeklétszám
Ebből HHH gyermeklétszám
HH gyermeklétszám
SNI
1.osztályba beiratkozott
Felnőttoktatás
Személyi feltételek
Pedagógus teljes állásban
Pedagógus részmunkaidőben
Óraadó

267 fő
155
221
44
27
14
31
9
4
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iskolatitkár
pedagógiai asszisztens
családi roma koordinátor
takarító
ügyviteli titkár
Osztályok száma

1
2
2
6
1
17

Események/tervek a tanévre:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Első és ötödik évfolyamon elkezdtük az új tanterv szerinti oktatást.
Valamennyi osztály önálló tantárgyként tanulja a cigány népismeretet.
Nagy gondot fordítunk a művészeti és a testi neveléssel összefüggő oktatási folyamatokra. A
tehetségfejlesztést és tehetséggondozást a már működő emelt szintű oktatás (ének-zene,
testnevelés) mellett az örömpéntekek folytatásaként: hangszeres zene, drámajáték,
klasszikus és modern tánc, ének, verseny- és tömegsport, képzőművészet területén fogjuk
megvalósítani.
Új elem, hogy iskolánk csatlakozott a Bozsik programhoz, amely labdarugó tehetségek
fejlesztésével, versenyeztetéssel gazdagítja programjainkat. Nem mondunk le a
hagyományos szakköreinkről sem, és támogatjuk tanítványaink részvételét tanulmányi és
sportversenyeken, pályázatokon, kulturális programokon.
Csatlakozunk az Útravaló ösztöndíjprogramhoz, valamint az Arany János tehetséggondozó
programokhoz
Felkészülünk a 2014. május 28-i kompetenciamérésre (6. és 8. évfolyam)
A testi nevelés követelményeinek teljesülését a testnevelésórák, diáksportköri foglalkozások
biztosítják. A harmadikosok ingyenes úszásoktatása reményeink szerint az idén is folytatódik.
A művészeti nevelés tanórán, tanórán kívüli oktatásban és a választható tárgyakon keresztül
valósítható meg iskolánkban. A 3. évfolyamon bevezetett furulyaoktatást felmenő
rendszerben folytatjuk.
Ebben a tanévben is igyekszünk ünnepségeink, rendezvényeink színvonalas megrendezésére,
minél több tanulóval eredményesen pályázni, a városi és városon kívüli alkalmakon sikerrel
fellépni tanítványainkkal, a kiírt versenyeken minél nagyobb számú versenyzővel, sikeresen
szerepelni.
Egyik legfontosabb feladatunk a 8. évfolyamos tanulók továbbtanulásának elősegítése,
valamint a leendő elsősök beíratása.
A „Határtalanul” pályázat keretében ebben a tanévben is szeretnénk tanulóinkat Erdélybe
eljuttatni.
Folytatni szeretnénk a ReményHÍrmondó újság megjelentetését, valamint a Szülők
Akadémiája rendezvénysorozatot.
A tanévben nagy feladatként áll előttünk a 2014-2015. tanévben indítani kívánt szakiskolai
képzés előkészítése, amellyel a hátrányos helyzetű diákok szakmához való jutását is
szeretnénk elősegíteni.

Részletes programunkat az iskola munkaterve, valamint a havi eseménynaptár tartalmazza, amelyek
honlapunkon (www.eotvosremenyhir.hu) megtalálhatók.
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2.2.2. Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda Intézményegysége

Statisztikai adatok:
Gyermeklétszám
Ebből HHH gyermeklétszám
HH gyermeklétszám
BTMN

88 fő
51
55
15

Személyi feltételek
Óvónő
GYES-en van
dajka
pedagógiai asszisztens
konyhai kisegítő
Csoportok száma

11
2
5
1
1
5

Események/tervek a tanévre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Új gyermekeknek foglalkoztató
Ősz marasztaló
Mikulás ünnep
Karácsony
Farsang
Húsvéti foglalkoztató
Ovicsalogató, nyílt napok
Epreskerti Galéria
Anyák napja
Évzáró, ballagás
Csatlakozás az intézményi Bozsik-programhoz
Fakultatív hit-és vallásoktatás

Legfontosabb pedagógiai céljaink a tanévre vonatkozóan:
Kiemelt pedagógiai célok

Megvalósítás módja

•
Szakmai színvonal emelése

•
•
•
•

Tudatos tervezés (csoportnapló
módosítása)
Tiszta korosztályú csoportok kialakítása
Iskola előkészítő csoport beindítása
Iskolával való együttműködés
Rendszeres munkaértekezlet

Reményhír Intézmény
Eötvös József Általános Iskola Intézményegység
OM 201689
5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. ● Tel.: 06-70-322-3865
E-mail: eotvos@remenyhir.hu
Honlap:www.eotvosremenyhir.hu ● www.remenyhir.hu

•
•
•

Szülőkkel való együttműködés

•
•
•
•

Iskolával való együttműködés

•
•
•

Beiskolázási mutatók javítása

•
•
•

Csoportközi együttműködések

Telep program
Nyílt napok
Fórum beszélgetések szakértők
meghívásával
Óvodai ünnepek, rendezvények
Hospitálás az 1. osztályokban
Iskolalátogatás a gyermekekkel
Tanítónők meghívása, közös
foglalkozások szervezése
Tanítónők – óvónők közötti folyamatos
kommunikáció
Óvodai ünnepek, rendezvények
Iskolával, tanítónőkkel való szoros
együttműködés
Iskolaorientáció
Rendszeres munkaértekezlet
Csoportok közötti átjárhatóság

Részletes munkatervünk honlapunkon (www.epreskertiremenyhir.hu) megtalálható.
2.2.3. Reményhír Intézmény
Intézményegysége:

Bay

Zoltán

Működés helye
Tanulólétszám
Személyi feltételek:Pedagógus/szakoktató
óraadó
Oktatott szakképesítések:
Médiatechnológus asszisztens
Hálózattelepítő – és üzemeltető
Informatikai rendszergazda
Osztályok száma
Az intézményegység 2013-2014. tanévre
(www.bayremenyhir.hu) megtalálható.

Informatikai

Szakközépiskola

és

Kollégium

5700 Gyula, Ajtóssy A. u.43.
42
5
3
3

3
vonatkozó

részletes

munkaterve

Békés, 2013. október 18.
Durkóné Illés Bernadett
igazgató

honlapunkon

