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Beszámoló a Békési Kistérségi Általános Iskola elmúlt évi munkájáról, kiemelve az 
integrált oktatás alakulását 

 
 
A beszámoló tartalmában megegyezik a tanév végi hatékonysági vizsgálatban foglaltakkal, 
amit a munkaközösségek és felelısök beszámolói egészítettek ki. A tantestület megismerte és 
elfogadta a beszámolót, a teljes anyagot és a jegyzıkönyvet a fenntartó részére megküldte. 
 
 
1. Az intézményi integrálás eleve sok új feladatot rótt az iskolavezetésre, a központi 
irányításra, a tagintézmények vezetıire, az ügyvitel alkalmazottjaira, az élelmezésvezetıre. 
Zárás és leltározás után új költségvetést kellett készíteni, minden hatósághoz bejelentkezni, a 
szolgáltatókkal új szerzıdéseket kötni, a konyhákra új mőködési engedélyt kérni. Elindítottuk 
az egységes gazdálkodási rendszert, lefektettük az ellátmányozás szabályait. Elvégeztük az 
alszámla-számok nyitását, törzsszám, adószám igénylését, összevonására került az IMI-
rendszer, kialakítottuk az intézményi törzsadat állományt. Munkavédelmi oktatást és szemlét 
tartottunk minden telephelyünkön. 
A mőszaki asszisztens irányításával dolgozó karbantartó csoport biztosította a zavartalan 
tanévkezdést, az évközi mőködést.  
 
Kialakítottuk a jogutód intézmény vezetési struktúráját, rendeztük az általános 
igazgatóhelyettes, tagintézmény vezetık, élelmezés vezetı pótlékát, illetmény kiegészítését, a 
tagintézmény vezetık és helyetteseik, a valamint a szakszervezeti tisztségviselık 
órakedvezményét. Az engedélyezett létszámnak megfelelıen biztosítottuk a 
székhelyintézményben az ügyviteli csoport személyi és tárgyi feltételeit. A Nevelési 
Tanácsadó átköltöztetése elıtt a Kossuth 4. szám alatt az irodákból, egy tanterembıl 
foglalkoztató szobákat alakítottunk ki. A konyhákat egy élelmezésvezetı irányítása alá 
vontuk, egy-egy gazdasági alkalmazott és egy szakács áll helyt a tagintézményekben. 
A személyi állományból (leépített) nyugdíjba készülık, a prémium évesek ügyiratait – a 
pályázati feltételeknek megfelelve - a fenntartónak idıre benyújtottuk, egyéb nyugdíjasaink 
ügyei is megnyugtató módon rendezıdtek. 
 
Futó pályázataink miatt folyamatosan kellett adatot, okiratot szolgáltatni, hogy a változást 
átvezessék. Az új dolgozók és a munkaügyi központ által támogatott munkavállalók 
szerzıdéseit, a munkaköri leírásokat elkészítettük.  
Új OM számmal a pedagógusokat, tanulókat bejelentettük a KIR-be. Ezeket a feladatokat Kis 
Eszter igazgatóhelyettes, a személyügyi elıadó, a tagintézmény-vezetés, az iskolatitkárok 
pontosan látták el. Megalakultak a kistérségi munkaközösségek. Az együttmőködés formái 
kialakulóban vannak: a bemutató órák, foglalkozások alkalmával a jó gyakorlatok 
továbbadására, szakmai problémák megvitatására nyílt lehetıség. Közös pályázati munkára, a 
taneszköz - rendelés összehangolására, együttes sportverseny - nevezésre került sor a tanév 
során. A kistérségi munkaközösség mőködtetésének szakmai elınye: egyenletesebben lehet 
elosztani a terheket, a nagyobb szakmai közösségben változatosabb programokat lehet 
megvalósítani, jobban tudjuk a kisiskolákat segíteni. A munkaközösség vezetık mellett 
tagintézményi szinten programkoordinátorok dolgoztak, feladataik: versenyek, rendezvények, 
mérések szervezése, lebonyolítása, benevezések, jutalmazások intézése.  
Kis Eszter vezetésével megalakult az összintézményi minıségfejlesztésért felelıs 
munkacsoportot. Az intézményi minıségfejlesztési program átdolgozása után meghatározta a 
pedagógusok és vezetık teljesítmény értékelésének szempontjait, az értékelés eljárás rendjét, 
így 10 pedagógust értékelhettünk a 2. félévben. A minıségfejlesztı munkacsoport a SWOT 
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analízis segítségével elvégeztette az irányított önértékelést, meghatározta azokat a területeket, 
ahol beavatkozás szükséges (kapcsolattartás, az információk hatékonyabb célba juttatása). 
 
A közös igazgatású többcélú közoktatási intézményi státuszunkból adódóan a tagintézmények 
tantestületeinek közremőködésével egységesítettük a PEPO-t, SZMSZ-t, Házirendet, IMIP-et.   
 
A bejárás alkalmával feltérképeztük a telephelyek állapotát, a beavatkozást igénylı 
helyzetekrıl a fenntartót írásban többször tájékoztatta az igazgató. A hatósági bejárást, a 
munkavédelmi szemlét és a HACCP rendszer felülvizsgálatát követıen feltárt 
szabálytalanságok, hiányosságok elhárítását elvégeztük, a fenntartótól ehhez anyagi segítséget 
kaptunk. 
 
2. A jogszabályi környezet alakulása 
Az iskola életét szabályzó fontos törvények, rendeletek szinte kivétel nélkül módosultak, 
hatályuk 2007. szeptemberével vagy 2008. januárjával életbe lépett. 

• Köot. tv. többször is 
• 20/1997. (II. 13.) Korm. r. rendelet a Köot. végrehajtásáról 
• Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. 
• A tankönyvpiac rendjérıl szóló tv. 
• A munkaügyi ellenırzésrıl szóló 1996. évi LXXXV. tv. a nevelési, oktatási 

intézményekre vonatkozóan. 
• A 138/ 1992. kormányrendelet (Kjt. Vhr.) 
• 218/1999. Korm rendelet a közoktatással kapcsolatos szabálysértési ügyekrıl 

(bizonyítványok, adatszolgáltatás, adatnyilvántartás) 
• 11/1992. évi MKM rendelet 
• 23/2004. OM rendelet tankönyvvé nyilvánításról, tankönyvtámogatásról, 

tankönyvellátásról. 
A fenti jogszabályok módosulása következtében pedagógiai programunkat és a helyi 
tantervet, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapításának szabályzatát, az 
intézményi tankönyvellátási szabályzatot, gyakornoki szabályzatot, ellenırzési tervet, 
esélyegyenlıségi intézkedési tervet, vagyonnyilatkozat-tételre kötelezés szabályozását, 
vizsgaszabályzatot kellett készítenünk. A következı kötelezettségünk a Kollektív Szerzıdés 
és az intézményi esélyegyenlıségi terv elfogadása lesz. 

 
3. Humánerıforrás alakulása 
Az elmúlt tanévben 171 pedagógust foglalkoztattunk és egy gyógypedagógiai asszisztenst. 
Ebbıl részfoglalkoztatású ill. további jogviszonyban alkalmazott 9 fı volt (1 fı P.é.P.). 
Gyes-en van öt fı. Közalkalmazotti jogviszonya megszőnt két pedagógusnak és egy 
részmunkaidısnek. Nyugdíjba vonult 10 kollégánk. 
A gazdasági és adminisztratív feladatokat ellátó személyzet létszáma 19 fı. Ebbıl 
részmunkaidıs 3 fı. Közülük négyen mentek nyugdíjba. 
Technikai feladatokat végez 77 fı. Ebbıl részmunkaidıben foglalkoztatott vagy további 
jogviszonyban alkalmazott 10 fı (3 P.é.P.). 
Gyes-en 1 fı. Nyugdíjba vonult két takarítónık. 
 
Az intézmény dolgozóinak összlétszáma a GYES-en, GYED-en lévıkkel és a 
felmentettekkel együtt 264 fı volt, a csatlakozó községi iskolákból 26 alkalmazott (ebbıl 20 
pedagógus) került hozzánk július 01.-jével. 
Szakos ellátottságunk - a tarhosi nem szakosan ellátott rajzórák kivételével, amely 35 tanulót 
érint – teljes körő.  
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Új alkalmazású pedagógust a Hepp tagintézményben a megüresedett matematika tanári 
álláshelyekre vettünk fel, és egy részmunkaidıs matematikusra is szükség volt. A Karacsban 
az ellátatlanul maradt kémia-fizika órák miatt alkalmaztunk új kollégát. Az Eötvösben 
énekszakost kellett részmunkaidıben pótolni és egy napközis tanárt teljes munkaidıben, az 
alapfokú mővészeti iskolában új néptánc tanárokkal létesítettünk jogviszonyt. 
Az ügyviteli csoportban, a konyhán, a technikai állományban kilenc fıt alkalmaztunk 
közhasznúként a távozók és nyugdíjba vonulók helyén. 
 
4. Az elızı tanévben továbbképzési kötelezettségének az Eötvös tagintézményben 8-an, az 
Alapfokú Mővészeti Iskolában 3-an tettek eleget, a Karacsban és a Pedagógiai 
Szakszolgálatnál 1 -1 fı, a Hepp tagintézményben 2-en szereztek tanúsítványt. 
Újabb szakon szerzett oklevelet 4 kollega. Költségeikhez a továbbképzési tervünkben 
elfogadott támogatási rend szerint járult hozzá intézményünk. 
A megkezdett újabb továbbképzési ciklusban pedagógusaink az alábbi területeken szereztek 
módszertani végzettséget: 
 

• IPR képzésben: 17 
• Egyéni haladási ütemet segítı, diff. tanulásszervezési eljárás alkalmazását segítı 

felkészítésben: 14 
• Kooperatív tanulás. 24 
• Projektpedagógia: 14 
• Drámapedagógia: 2 fı. 
 

5. Tanügy-igazgatási adatok elemzése 
 
5.1. A Békési Kistérségi Iskola tanulóinak létszámából igen jelentıs a pedagógiai, szociális 
szempontból hátrányos tanuló. 
  
 Eötvös  Karacs Dr. Hepp Tarhos Összesen 
HHH 195 31 61 7 298 
SNI 99 29 24 2 154 
HH 279 147 182 24 632 
 
A fenti adatok alátámasztják, amit pedagógiai programunkban is megfogalmaztunk: az egyes 
tanulóhoz mért bánásmód, az egyéni ütemő haladási tempó, a személyre szabott fejlesztés 
alkalmazása, ehhez illeszkedı programok, módszerek, eszközök használata, a 
tehetséggondozás lehetséges formáinak érvényesítése szolgálja tanulóink esélyeinek 
növelését. Ezek a gyermekek az Alapfokú Mővészeti iskolában is jelen vannak. Szakszerő 
ellátásukat segíti az EPSzSz, amely a nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást, az SNI 
gyermekek rehabilitációs és fejlesztı pedagógiai munkáját és a gyógytestnevelést egységesíti. 
Az ilyen gyermekekkel foglalkozni nagy empátiával, türelemmel és szakmai képzettséggel 
tudunk. A pedagógusaink között egyre többen vértezték fel magukat a hátránykompenzáló 
kompetenciákkal. Sok esetben a család biztonságos légkörének és odaadó támogatásának a 
hiányát tanítóink, tanáraink ellensúlyozzák.  
Iskolai szinten a tanulói létszám 20 %-a vett részt valamilyen fejlesztésben.  
A szakszolgálaton belül a pedagógiai diagnosztika megnövekedése miatt háttérbe szorult a 
tanácsadás, a terápia, a prevenció. A hiányzó szakember beállítása az új feladatkör miatt is 
szükségszerő. Logopédiai ellátásból a gyengébb beszédhibával küzdık maradtak ki, akik még 
nem kezdenek elsı osztályt. 
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5.2. Az alábbi ellátást biztosítjuk tanulóink részére:  
 
 Emelt 

szintő 
csoportok 
és tanulók 
száma 

Napközis 
csoportok 
és 
tanulók 
száma 

Iskola-
otthonos 
csoportjaink 
száma 

Rendsz. 
gyermek-
védelmi 
tám. /fı/ 

Étkezési 
támogatásban 
részesülık 
/fı/ 

Tankönyv –
támogatásban 
részesülık 
/fı/ 

1-4. 
évf. 

12 
199 tanuló 

8 
163 

22 
527 

360 313 457 

5-8. 
évf. 

25 
428 tanuló 

8 
195 

- 
- 

259 320 434 

 
A napközibe, tanulószobába jelentkezıket – fıként a HHH helyzetőeket - felvettük a 
csoportokba. Az iskolaotthonos csoportok mellett az alsós évfolyamokon (a törvényi 
kötelezettségnek megfelelıen) mőködtetünk napközis csoportot is. 
 
5.3. Tanulócsoportjaink száma és az osztályok átlagos létszáma a következı táblázatban 
látható: 
 
Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Átl. 
létszám 

22 22, 5 22, 5 22, 8 20, 87 21, 2 21, 3 22, 1 

 
Az osztályok számított létszáma a SNI tanulók miatt magasabb. 
A kisiskolák csatlakozása az átlaglétszám csökkenését vonja maga után. 
 
5.4. Tanórán kívüli tevékenységek biztosítása (hetente): 
 
 Felz. Fejleszt. Szakkör Egyéb 

tehts.g. 
Gyógytest. Tömeg- 

sport 
Csop. 
bont. 

Egyéni 
fogl. 

Kotv. 52.§(7) 52.§(7) 52.§(7) 52.§(7) 52.§(8)  52.§(11) 52.§(11) 
Fogl. 
száma 

69 32 44 72 6 25 108 23 

 
Az egyéb tehetséggondozó alkalmak között az emelt szintő oktatás és a válaszható tantárgyak 
óráit találjuk. A tanulók versenyeztetéséhez szükséges magasabb óraszámot csak külön 
fenntartói engedéllyel tudnánk biztosítani. 
 
6. Kompetencia-mérés „2007” 
 
Iskolai jelentés az országos készség – és képességmérés eredményérıl. 
 

6. évfolyam 8. évfolyam Tagintézmény 
neve szövegértés matematika szövegértés matematika 
Országos átlag 516 500 497 491 
Eötvös 429 385 373 343 
Karacs 505 460 472 449 
Dr. Hepp 568☺ 504☺ 517☺ 504☺ 
Tarhos 522☺ 418 548☺ 529☺ 
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A táblázat eredményei tagintézményi szintőek. A 2006. évi eredmények az Eötvös-iskola 
esetében elmaradtak az országos szinttıl, ezért egy mérés-értékelési szakértıt kért fel az 
önkormányzat az eredmények javítását szolgáló intézkedés elkészítésére. 
A szakértıi dokumentum javaslatot tartalmaz az IMIP átalakítására, hatékony pedagógiai 
eljárásokra. 
 
4. évfolyamon a mérıanyag 17 képességet, képességszintet vizsgált. 
 
 Anyanyelvi kompetenciák 
 Olvasás Írás 
 kiépülés gyakorlottság kiépülés gyakorlottság 
E. - - - - 
K. - - + + 
H. + - + + 

 
Matematikai kompetenciák 

Elemi szám. Alapmőveletek 
                 kiép. gyak. írás 

 
M.e.v. + - . : 

E. + - - - + - - - 
K. + + + + + + + + 
H. + - + - + + + + 

 
 

Gondolkodási képességek 
Elemi gondolkodási 

 

kiépülése gyakorlottsága 
 

Rendszerezı 
 

Kombinatív 
Eötvös - + - - 
Karacs - - - - 

Dr. Hepp + + + + 
 
Az országos átlaggal megegyezı, vagy annál jobb eredményt jelentik a „+” jelek. 
Hogyan javíthatók az eredmények?  Az elızı évi mérési feladatsorokhoz hasonló típusú 
feladatokon gyakoroltatni –ezt tesszük, ezt tettük eddig is. Munkaközösségi szinten és a 
minıségfejlesztı munkacsoportban - az elemzést követıen – eredmény javító eljárások 
meghatározása a feladatunk. 
Jövı évben viszont már összintézményi szintő eredmények születnek. 
 
7. Tankötelezettség teljesítése 
 
Az évfolyamot ismétlık aránya csak egy tagintézményben, az Eötvösben magasabb az 
országos adatnál, a többi mutató jobb az átlagnál. Az Eötvösben az évek óta tapasztalható jó 
képességő tanulói arány csökkenése eredményezte ezt az arányt. 
Magántanulóink és mulasztó tanulóink mutatói alatta maradtak az országos átlagnál.  
 
 Eötvös Karacs Dr. Hepp Tarhos 
Évfolyamot 
ismétlık 
 

 
3, 6 % 

 
1 % 

 
1, 5 % 

 
0 % 

Orsz. átlag 2, 11 % 
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Magántanulók  
aránya 

 
0, 4 % 

 
0, 2 % 

 
0 % 

 
0 % 

Orsz. átlag 0, 61 % 
250 óránál 
többet 
mulasztók 

 
0, 2 % 

 
0, 2 % 

 
0 % 

 
0 % 

Orsz. átlag 0, 37 % 
 
 
8. Az óra - és rendezvénylátogatások tapasztalatairól 
 
Közel 70 órát és számos egyéb rendezvényt látott az iskolavezetés a tagintézményekben. A 
tanórákon a pedagógusok céltudatosan választották meg a tanulásszervezési formákat, 
módszereket, biztonsággal alkalmazták az új eszközöket. Ügyeltek a tantárgy pedagógiai 
követelmények betartására. Folyamatosan értékelték a tanulók munkáját, optimálisan 
terhelték ıket a feladatok számával és nehézségi fokával. Csoportok között és egyénileg is 
érvényesült a differenciálás. Folyamatos volt az önellenırzés, a korrekció. A feleletek 
értékelése és az érdemjegy reális volt. 
 
A látogatott rendezvények jól elıkészítettek, színvonalasak voltak, a gyerekek és a 
pedagógusok egyaránt lelkesedéssel vették ki részüket a munkából. Tanévnyitó, ünnepségek, 
karácsonyi hangverseny, növendék hangversenyek, farsang, tanulmányi versenyek, 
gyermeknap, gálamősor, pedagógus nap, ballagás, tanévzáró alkalmával tapasztalhattuk a 
tanulók, pedagógusok igyekezetét. 
A nemzeti ünnepeinket, a suligálát és a pályaválasztási rendezvényt az elmúlt tanévben 
közösen rendeztük meg.  
 
9. Egyéb események 
 
Vezetıi értekezletet az elsı félévben kéthetente tartottunk, mert nagyon sok feladatot kellett 
megoldani, egyeztetni. A kibıvített intézményi vezetés a költségvetés elıkészítésekor 
ülésezett.  
 
Egyéb értekezletek: a technikai dolgozók tájékoztatása munkájuk közvetlen irányításáról, a 
karbantartók szakipari kompetenciáinak felmérése; szakmai munkaközösségek vezetıinek 
összehívása a szakmai napok megtartása miatt; a diákönkormányzati vezetıkkel és szabadidı 
szervezıkkel tartott megbeszélés a suligála és a közös gyermeknap megrendezése elıtt; az 
ügyviteli alkalmazottak, a tagintézmény vezetı helyettesek és a gazdasági igazgatóhelyettes 
értekezlete a túlmunka feladás egységesítése céljából. 
Megválasztottuk az intézményi iskolaszéket, elfogadásra került a munkaprogramjuk, amit 
teljesítettek. A szülıi szervezet és a DÖK tagiskolánként került megválasztásra. Képviselıik - 
az iskolaszék tagjaival együtt - egyetértési jogukat gyakorolhatták az alapvetı 
dokumentumaink elfogadásakor. 
 
Az Alapfokú Mővészeti Iskola kiváló minısítést kapott. Az eszközfejlesztési támogatásból 
hangszert, néptánc ruhát vásároltak. A beázás elhárítása megtörtént, a pince helyreállítása 
folyamatban van.  
Az informatikai támogatásból kisebb szám. technikai beszerzésekhez juthattunk. 
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A Farkas Gyula Közoktatási Központ pályaorientációs programja részeként a 7-8. os 
tanulóink a középiskola elméleti és gyakorlati képzésével ismerkedhettek meg, illetve 
bekapcsolódtak a diáknapi rendezvénybe.  
Pályaválasztási mutatóink:  
220 tanuló közül 70 gimnáziumba, 104 szakközépiskolába, 46 tanuló szakiskolába nyert 
felvételt. 
Az Útravaló ösztöndíj program keretében 89 pályázatot kezeltünk az elmúlt tanévben. 
A Katapult Mentor programnak is részese volt iskolánk. Látogatást tett városunkban Dr. 
Borovszky Tímea fıigazgató asszony, az OKM Esélyegyenlıségi Fıigazgatóságától, a Dr. 
Hepp tagintézmény kerítésének festését az egyetemistákkal együtt próbálta ki, ismerkedett a 
város esélyegyenlıségi törekvéseivel. 
Uniós pályázataink megvalósításaként elvégeztük a pénzügyi elırehaladási jelentésekkel 
kapcsolatos feladatainkat (Eötvös, Karacs). Megtörtént a közalapítványos pályázatok beadása 
(könyvtári állomány gyarapítása, nem szakrendszerő oktatásból továbbképzés, 
személyiségfejlesztı programok) és az elszámolás a korábbi támogatással. Közremőködtünk a 
DAOP-os és TIOP-os fenntartói pályázatok megírásában.  
Reneszánsz túrák Magyarországon pályázattal az Eötvös és a Hepp tagintézmények csoportjai 
kirándulhattak. A nyáron a HEFOP 2. 2. 9. pályázat keretében Csillebércen táborozhattak 
iskolánk HHH gyermekei. 
 
Megvalósítottuk az Oktatási Közalapítványtól az Iskolaszövetség részére nyújtott 
támogatásból a projekt minden elemét: 10 munkaközösségi foglalkozást, szakmai 
konferenciát, gyermeknapi rendezvényt, kirándulást, öt csoport részére képzést tartottunk. A 
Sárréti Iskolaszövetség csak a konferencia és képzési elembe kapcsolódott be.  
  
Az Eötvös tagiskola HEFOP 3.1.3 pályázatának meghosszabbítását engedélyezték, így a 
projektzárásig fel nem használt forrást az alábbi tevékenységekre fordíthatta: mérések 
elvégzése, javítása, kiértékelése. Jó gyakorlatokat továbbadó bemutató órák tartása, szülık 
részére nyílt órák szervezése, elégedettségük mérése, kis értékő eszközök vásárlása. 
A pályázatban vállalt kompetencia-alapú oktatás multiplikációját 21 pedagógus 17 
tanulócsoportban, 5 kompetencia területen végzi. A Karacs tagintézményben szintén újabb 
csoportok kapcsolódtak be a szövegértés, a matematika és az idegen nyelv kompetencia-alapú 
oktatási programjába. Nem kis gondot okozott a taneszköz rendelés. Végül mind két 
iskolában - a szövegértéshez - a szőkített taneszköz csomagot rendeltük meg a felsıs 
csoportoknak. 
 
Az Eötvös tagintézmény folytatta a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti 
Kutatócsoportjával az együttmőködést. A hátrányos helyzető tanulók mérése és differenciált 
fejlesztése témában két kolléga volt a természetismereti program részese. 
 
Az elsısök közös beírása, majd csoportba sorolása elıtt fórumot és foglalkoztató délutánt 
szerveztünk a leendı elsısöknek és szüleiknek, hogy jobban megismerhessék a beíratás új 
rendszerét, a csoportba sorolás változásának szükségességét, a tagiskolák programkínálatát, a 
tanítókat. Színes szórólappal, a Békés Mátrix-on filmes összefoglalóval informáltuk a 
szülıket. Sajnos, az egyházi iskolánál több megbeszélésünk ellenére sem tudtuk elérni, hogy 
betartsák a megállapodást. 
Tartható volt a 25 %-os határ a HHH-s aránykülönbség tekintetében.
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Tagintézmény Osztály Létszám HHH           % Etnikum        % SNI 

1. a 20 5 25 9 45 1 Eötvös 
1. b 19 7 36 10 52 3 
1. a 25 4 16 4 16 2 Karacs 
1. b 24 5 21 5 21 2 
1. a 22 3 13 5 22 1 
1. b 19 2 11 5 26 - 

Hepp 

1. c 18 2 11 4 22 1 
Összesen 7 147 28 19 42 28 10 
A táblázat nem tartalmazza az elsı osztályból visszamaradottakat. Összesen 10 gyermek lett 
újra elsıs a városi tagintézményeinkben, közülük 3 tanuló HHH, kettı áthelyezésre került a 
speciális tantervő megyei intézménybe.  
Megtartottuk a szakszervezeti és a Közalkalmazotti Tanács választását.  
A tavaszi nevelési értekezleten az Apáczai Kiadó segítségével és a tagiskolák 
közremőködésével a tehetséggondozás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkoztunk. 
Minden tagintézményben fıiskolai hallgatók szakgyakorlatát, záró tanítását, szakdolgozat 
írását segítették tanítóink, tanáraink. 
Májusban az országos kompetenciamérések az elıírásoknak megfelelıen zajlottak. A mérési 
biztosok jegyzıkönyvei szabályos, jól elıkészített munkáról szólnak. Mi is adtunk mérési 
ellenıröket más-más iskolák mérésének ellenırzéséhez. 
 
10. Gazdálkodásunk helyzetérıl 
2007. évi költségvetésünk teljesítése a tervezettnek megfelelıen alakult. Nem kerültünk 
túlfinanszírozásba, kiegyenlítetlen számláink azért maradtak, mert a HEFOP-os pályázati 
támogatásaink nem érkeztek meg. 
A 2008. év elsı félévében saját bevételeink 67,9 %-ban, kiadásaink 53,6 %.ban teljesültek. A 
bér és járulék felhasználás idıarányos értéket mutat. A túlmunka kifizetés tekintetében 
viszont nem tudta tartani intézményünk a tervezett keretet, közel hárommilliós elıirányzat 
módosításra van szükségünk. A közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadási elıirányzatunk 
túlteljesült, ami a gáz és villanyáram áremelkedésével indokolható. A 2007. évi módosított 
pénzmaradványunkat az elsı félévben felhasználtuk. 
Nagyobb beszerzéseink voltak a tanév során: 

3 db fénymásoló gép 
2 db számítógép 
1 db nyomtató 
2 db notebook 
1 db projektor 
1 db mobil interaktív tábla 

              dob-felszerelés, fuvolák és marimba a mővészeti oktatáshoz.  
A beszerzés többnyire pályázati forrásból valósult meg. 
Költség igényesebb fenntartási munkáink az alábbiak voltak a tanév során: 

a tornatermek világítását biztosító izzócserék (80 ezer Ft) 
Hepp tagintézményben az udvari világítás (50 ezer Ft) 
Hepp tagintézményben a kazánház leválasztása a mőhelytıl (35 ezer Ft( 
fıkapcsolók, izzók, kismegszakítók cseréje (130 ezer Ft) 

A fenntartó segítségével a lapos tetık beázásait sikerült megszüntetni. A mővészeti iskolában 
a csatornázás és a pincehelyiség helyreállítása történt meg, de a betonkerítés továbbra is 
balesetveszélyes. 
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Kérem a T. Képviselı-testülettıl fenti beszámolóm elfogadását.  
 
 
Békés, 2008. október 15. 
    
 
 
 

 
                  Farkas Lászlóné  
                         igazgató 
 
 
 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat elmúlt évi munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

Határid ı: azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. október 15. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 
 
 



A Békési Kistérségi Iskola  eredményei 

2007/2008. tanév  

1. Általános iskola  

A táblázat a városi szervezéső, a felmenı rendszerő OKM által támogatott, valamint a 
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár által szervezett versenyek, ill. a sportversenyek 
adatait tartalmazza. 

A levelezıs versenyek és egyéb pályázatok eredményei a táblázatban nem 
szerepelnek.  

A verseny szintje Városi 
szint 

Kistérségi 
szint 

Megyei 
szint 

Régiós 
szint 

Országos 
szint  

A tanulók hány százaléka vett 
részt a versenyen? 

  
20% 

  
30% 

  
30% 

  
15% 

  
3% 

            

A verseny szintje/helyezések Városi 
szint  

1-3. hely 

Kistérségi 
szint  

1-3. hely 

Megyei 
szint  

1-6. hely 

Régiós 
szint  

1-10. 
hely 

Országos 
szint  

1-20. hely 

A helyezett tanulók száma (fı)   
103 

  
84 

  
143 

  
17 

  
14 

(A régiós szintő versenyek száma a legkevesebb)  

Tanulóink a következı versenyeken vettek rész nagyobb számban:  

• Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny  
• Kazinczy Szépkiejtési Verseny  
• Városi szavalóverseny  
• Városi meseíró verseny  
• Barátunk a könyv könyvtárhasználati vetélkedı 
• „Két hét egy mese” gyermekkönyvtári pályázat  
• Cigány Népismereti Verseny  
• Országos történelem tanulmányi verseny  
• TIT- történelem megyei verseny  
• Hermann Ottó Biológia Verseny  
• Teleki Sámuel Földrajz Verseny  
• Technika és életvitel - megyei tanulmányi verseny  
• Megyei számítástechnikai verseny  
• Meleg István Országos Kémia Verseny  
• Hevesy György Országos Kémia Verseny  
• Zrínyi Ilona Matematikaverseny  
• Varga Tamás Országos Matematika Verseny  
• Kalmár László Matematika Verseny  
• Jedlik Ányos Fizikaverseny  



• Öveges József Fizikaverseny  
• Megyei szóbeli német nyelvi verseny  
• Országos Angol Nyelvi Verseny  
• Diákolimpia  

o Atlétika  
o Labdarúgás  
o Kosárlabda  
o Leánytorna  
o Kézilabda  
o Szivacskézilabda 

• Játékos sportverseny  
• Kis Iskolák Megyei Diáktalálkozója –Kovács Tibor Emlékverseny (atlétika)  
• Mezei futóverseny  
• Kállai Jenı Emlék Verseny  

  

2. Alapfokú Mővészeti Iskola 

(Versenyek, ahol a tanulók a legeredményesebben szerepeltek)  

• Alapfokú Mővészeti Iskolák V. Területi Trombitaversenye   
o III. díj  

• Kistérségi Népdaléneklı Minısítı Verseny   
o arany, ezüst és bronzminısítés  

• Békés Megyei Zene- és Mővészeti Iskolák Trombitaversenye  
o I. díj  
o II. díj  
o III. díj  
o Különdíj  

• Országos Ifjúsági Szólótánc verseny  
o Ezüst pityke díj  
o Kettı különdíj  

• Országos tanulmányi verseny  
o II. díj  
o Különdíj  

• Zalai Kamaratánc Fesztivál  
o Együttesi Díj  

• VII. Országos Ifjúsági Néptánc Találkozó  
o Nívó Díj  

• Megyei Kamarazenei Találkozó  
o Ezüst fokozat (ütı együttes)  
o Bronz fokozat (zongora)  

 



Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és          2. sz. melléklet 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Szervezeti Felépítése 
 
 Igazgató Általános 

Igazgatóhelyettes 

Munkaközösség
-vezetık 

IMICS 

Tagiskola vezetık 
(Hepp, Eötvös, Karacs, Tarhos, Kamut, 
Murony, Alapfokú M ővészeti Iskola) 

Tagiskola 
vezetı 
helyettes 

Tagintézményi 
iskolatitkár 

Gazdasági 
ügyintézı 

Tanítók, tanárok 

Technikai 
dolgozók 

Tanulócsoportok (tanulók) 

Gazdasági 
ig.azgató helyettes 

Humánerı 
menedzsment 

Gazdasági csoport 
2 könyvelı, 
pénztáros-gondnok, 
iskolatitkár 

Élelmezés-
vezetı 

Technikai 
dolgozók 

Konyhai 
dolgozók 

Közalkalma-
zotti Tanács 

Szakszervezet 

Szülıi 
szervezet 

DÖK 

Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Vezetı 

Nev. tan., 
gyógyp., 
logopédus 
fejlesztık 
gyógytest. 



Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

2008/09-es tanév év eleji adatai  

Tanulók száma Iskolában délutáni csoportok száma 
ebbıl 

Tagintézmény 

A
lk

al
m

az
ot

ta
k 

sz
ám

a 

A
lk

al
m

az
ot

ta
k-

bó
l 

pe
da

gó
gu

so
k 

sz
ám

a 

összesen 

SNI HH  HHH  

Osztályok/  

csoportok 

száma  
  

iskolaotthon napközi tanulószoba 

Székhely: irányítás 9 2    
  

Székhely: Eötvös 
tagiskola 

80 41 357 81 282 176 18 7 5 - 

Karacs tagiskola 57 40 463 29 150 24 20 6 3 3 

Dr. Hepp tagiskola 70 49 601 28 203 77 25 12 - 1 

Tarhosi tagiskola 6 5 46 2 20 6 4 - 1 - 

Kamuti Tagiskola 10 7 37 3 21 3 4 - 1 - 

Muronyi Tagiskola 15 13 124 22 85 19 8 - 2 - 

Általános iskola 
összesen 

247 157 1628 165 761 305 79 25 12 4 

Mővészeti iskola 24 20 493    
  

Szakszolgálat 14 13  Logopédiai ellátott: 96 tanuló 
Nevelési Tanácsadó: 238 tanuló  

 -  - 

Mindösszesen  285 190    
  

  Békés, 2008. október. 1.                                                                                                                                                            



                                                                                                                      
 
 

                                                               1. számú melléklet                                                       
 
 
 

A Békési Kistérségi Iskola tagintézményei és telephelyei 
 

 
Székhelyintézmény:  Eötvös József - iskola, Békés, Jantyik u. 21-25. 
 
Tagintézmények:       Karacs Teréz tagiskola 
                                    Dr. Hepp Ferenc tagiskola 

Tarhosi tagiskola 
Muronyi tagiskola 
Kamuti tagiskola 
Alapfokú Mővészeti Iskola 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Helyrajzi szám Cím Telephely 
49 Tarhos, Kossuth. u. 49-51. Ált. Iskola, Tarhos 
52 Békés, Rákóczi u. 8. Karacs tagintézmény (telephely) 

306/1 Kamut, Petıfi u. 49. Kamuti tagintézmény  
316 Murony, Ady E. u. 5-6. Muronyi tagintézmény  

793/2 Békés, Petıfi u. 1. Alapfokú Mőv. Iskola (központ) 
2270 Békés, Petıfi u. 42. Dr. Hepp tagintézmény (telephely) 
2310 Békés, József A. u. 12. Dr. Hepp tagintézmény (központ) 
5612 Békés, Jantyik u. 21-25. Eötvös (székhely), központi irányítás 
5633 Békés, Kossuth. u. 4. Egységes Ped. Szakszolgálat és a 

Karacs, Eötvös alsó tagozata 
6898 Békés, Szánthó A. u. 3. Karacs tagintézmény (központ) 


