Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
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Tájékoztató a 2019/2020.
tanévre vonatkozó általános
iskolai beiratkozásról

Ny/3.________
Döniéshozaral módja:

Egyszerű többség
Tárgyalás módja:
Nyílt ülés

Előteijeszlik:
Teleki-Szávai Krisztina tankerület igazgató
Klcbelsberg Intézményfenntartó Központ
Aléné Kucsera Andrea igazgató
Dr. Illyés Sándor Ovoda, Általános iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Deákné Domonkos Julianna igazgató
Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola
Durkóné Illés Bernadett igazgató
Reményhír Intézményfenntartó Központ

Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a 2019. elsó félévére vonatkozó
munkaten’e szerint az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság a 2019. áprilisi ülésén tárgyalja
meg a 2W 9/2020. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatót.
Aléné Kucsera Andrea igazgató a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola. Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium tapasztalatairól, Teleki-Szávai Krisztina tankerületi
igazgató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól az előbbi iskola és a Dr. Hepp Ferenc
Altalános iskola tapasztalatairól számol be.
Durkóné Illés Bernadett igazgató a Reményhír Intézményfenntartó Központ képviseletében
tájékoztatja a Bizottságot.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatókat szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
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Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága, a 2019/2020. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozásról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
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Deákné Dornonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2019. április 18.

Deákné Domonkos Julianna
bizottsági elnök
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Tisztelt Polgármester

Úr!

fejlesztö Iskola
Intézményünk a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola. Készég
nincs, a szakértői
és Kollégium szegregált gyógypedagógiai intézmény. Beiskolázási körzetün
en kötelezö
érIméb
e
bizottságok szakértői véleménye alapján. valamint a szülő döntés
kben csak
felvétellel rendelkezünk. A központilag kijelölt beiratkozási dátum esetün
cl kell vennünk a
formaiságot jelent, mert a bizottságok kijelölése esetén tanév közben is
be jelenleg 7 fő
mel
k,
indítun
t
gyermekeket. 2019. szeptember 1-vel egy első osztály
beiratkozott I. osztályos tanulónk Van.

Békés, 2019. 04.15.
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ra
eményhir Szakkö:épiskola, Áltaános Iskola,
Ovoda ós Alapfokú Művészeü Iskola

5630 Békés, Jantyik M. u. Zl-25. CM azonositó;201689
Tel: +3670 322 3865 • +36 70672 7157 E-mail: igazgato@remenyhir.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola a 2019/2020. tanévre vonatkozó általános Iskolai
beiskolázás előkészítése során 2019.04.11-12-én biztosított lehetőséget a
szülőknek, hogy gyermeküket intézményünk első osztályába beírassák.

Iskolánk tervezetten 1 osztály indítását vállalja.
12 tanköteles korú gyermeket irattak be a szülők a Reményhír Intézmény
2019/2020. tanévben induló első osztályába, 6 fő jelezte, hogy gyermeke
óvodában marad.

Békés, 2019. április 15
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Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5630 Békés, József Attila u. 12.
OM: 200901
TelJFax: 06 (66) 411-788
e-mail.: igazgatobckesiiskola.hu
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság!
A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első osztályos beiskolázási
előkészületeit már a 2018/2019-es tanév elején elkezdte az intézmény beiskolázási ütemtewe
alapján.
Szakmai partnerkapcsolatot ápolunk városunk óvodáival az óvoda
iskola átmenet
megkönnyítése érdekében, melynek lassan a hatodik tanévét tudhatjuk a hátunk mögött
Az Idén a Hunyadi téri Tagóvoda került sorra, akikkel a közeljövőben közös nevelési
értekezleten tekintjük át, mit tehetünk nevelési
oktatási munkánk során a
hátránykompenzálás és felzárkóztatás terén.
Fórumot rendeztünk az érdeklődő szülőlwek 2018 decemberében, ahol
megismerkedhettek intézményünkkel, profiljainkkal, tanítóinkkal,
2019 januárjában játszóházat tartottunk a leendő elsó osztályos tanulóink számára, ahol
személyesen is megismerkedhettek iskolánkkal és tanítóinkkal egy játékos délelőtt
keretében.
Bemutatkozó anyagot készítettünk fényképek és filmfelvételek felhasználásával
iskolánkról és tanítóinkról a helyi médiákba.
Ovodai szülői értekezleteken népszerűsitettük sportiskolai osztályainkat.
Február hónapban egészségügyi és alkalmassági felmérést szerveztünk a sportiskolai
osztályunk iránt érdeklődő gyerekeknek.
Aprilisban két alkalommal rendeztük meg az „Iskolanyitogató” ismerkedési
játszóházunkat.
Az óvodák számára rendezett, már hagyományosnak mondható játrékos
sportvetélkedőnket a „Nyuszi kupát” a beiratkozás előtti napokra időzitettük.
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A Kormányhivatal által megküldött névsorral Békés vonatkozásában 189 gyermek adatait
kaptuk meg. (A névsor hiányos volt, mert a beiratás alatt további 18 fő adatait kellett
rögzítenünk a listához, kiegészítve azt.)
Tarhosról 6 gyermek várható iskolába lépését jele2ték felénk a beiratkozást megelőző
napokban.
Beiratkozási statisztikai adatok:
1. Dr. Hepp Ferenc

Áh. Isk. és AMI

207 óvodás gyermek közül 69
a szülők jelzése alapján 28
más településről
6

főt ímttak be intézményünkbe,
gyermekről érkezett jelzés, hogy óvodában marad,
gyermek jelentkezett iskolánkba.
(3 Muronyból, 3 Tarhosról).

A 69 gyermekből

BTMn (beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő)
(sajátos nevelési igényű, 2 főnek számító).
SNI

8 fó
2

ro

Nemek arányában történő megoszlás: 34 leány és 35 fiú.

A beimikozások alapján az első osztályos létszámunk 69 fő lesz, akik előre Játhalóan
kiegészülnek a 2 évémétló (BTMa-s) tanulóval. Igy a jövő tanévben számításaink a]aán 71
tanuló kezdi meg ténylegesen az elsó osztályainkban a tanulást, a számított Jétszámuk 73
fő lesz.
A 2019/2020-25 tanévben a Gyulai Tankerületí Központ engedélyével 3 osztály indítását
tervenük
La sponosztály
21 Fő (2 SNI) ÷ 1 Fő évismétlő
ik angol nyelvű előkészítő 25 Fő
i.e játékos informatika
23 + 1 fő évismétlő = 24 Fő

=

számított létszám: 24 Fő

M. Tarhosi Tagintézményünk
A 6 tarhosi gyermek közöl
a szülők jelzése alapján
családjával külfóidön tartózkodó
más településen iratkozott be
más lelepülésről beiratkozott

O Fő beírása történt meg helyben,
2 f óvodában marad,
I 5,
3 S (Békés, Dr. Hepp) 6k
óvodába is,
I 5 (Békésről).

Békésen

jártak

Tarhoson a 2018/2019-es tanév első osztályából 8 tanuló előkészítő jelleggel teljesíti a
tanévet és a szülők kérése alapján ajövő tmévben megismételhetik az első osztályt. Közülük 6
S a BTMn-s tanuló. A magas évismétlési arány oka az, hogy a gyerekek iskolaérettsége nem
volt megfelelő az óvodából kilépve.
Így Tarhoson a 201 9/2020-as tanévben a jelenlegi első osztályból 8 S „visszamaradó” I fő
és
Újonnan beírt diákkal kiegészülve, összesen 9 Fő kezdi meg az első osztályt.
Tagintézményünkben a következő tanévben is összevont osztályban, csoportbontásokkal,
Összesen 24 diákkal valósulhat meg az iskolai nevelés oktatás.
-

IlL Összesített adatok
Intézményünkben (Békés és Tarhos együtt) ajövö tanévet összesen 70 Új tanuló (Békés:69
Tarhos:1) kezdi meg. Az SNI ianu]ók (2 fő) beszámitásával a Számított létszámunk 71
Fő.
Plusz a várható évismétlők (Békés: 2 + Tarhos: 8) száma alapján, Összesen 80 Fő első osztályos
tanulóval számolunk.

+

IV. Tárgyi, személyi feltételek
Az osztályok indításához szükséges tárgyi Feltételek intézményünkben adottak
A József
Attila u. 12. sz. alatt kettö, a Bajza u. I. sz. alatti telephelyünkön egy első osztályt indítunk.
A személyi Feltételek részben adottak. Békésen a négy nyugdíjba vonuló tanítónő
kiesése
miatt, várhatóan tanítókat szükséges felvennünk a feladatellátás zavartalansága
érdekében.
Ehhez reméljük feimtartónk, a Gyulai Tankerületi Kö2pont támogatását.

V. Felvételi eljárás
A KRÉTA digitális napló és nyilvánlafló rendszer bevezetésével a beíratás rendszere is
megváltozni Játszik. Az oktatásirányiiás egyre nagyobb terei kíván biztosítani az online,
e
Ugyintézés rendszerének. A KAFFEE projekt keretében, melyhez iskolánk is csatlakozott,
lehetőségük van a szülőknek a különböző kérvényeiket, ügyintézésüket igy a beiratást is az
e-Ügyintézés felületen elkészíteni. Néhány szülő próbaképpen már élt is az idén ezzel a
lehetőségével.
A tapasztalatunk szerint ugyan minimálisan meggyorsíthamá az eljárás idejét, de a szülők által
viszonylag sok hibával elkészített, a felületre rögzített adatlapok, nyilatkozatok a helyszínen
javításra szorultak. Ez inkább lassítolla a felvételi ügyintézést.
Féló, hegy a jövőben személyielenné váló beíratás folyamata nem teszi majd lehetővé a
személyesen átadhaió és személyre szabott információkat.

Békés, 2019. 04.15.

Barna Zoltán
intézményvezetö—helyettes

Deákné Domonkos J4lianna
inténnén3wezető

03 ulai Tankerületi Központ
Az általános iskolák 2 119/2020. tanév első évfolyamára történő elektronikus
jelentkezése
Az áIt2lános Iskolai beirp kozús időpontja:
2019. április 11-12. napja
A 20192020. tanévre v iatkozóan a szülők, törvényes képviselők már kétféle módon
jelentkeztethetik gyermeki’ ket az általános iskola els8 évfolyamára történő beiratko7ásra, az
alábbiak szerint:

I. Csak papír alapon rténö adminisztrációval
Ekkor a szülők. i rvénvcs képviselök a korábbi évek gyakorlatának megMelöen
személyesen jeleni k meg a köznevelési intézményben és íralják he gyermekiket az
első évfolyamra.
2. Elektronikus jelent: zés lehetőségével kiegészített adminisztrációval
A KAFFEE pr kt keretében kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen
(bttps://eueyintezes e-kreta.hu!kezdplap, a továbbiakban e-Ügyintézés felület)
keresztül
regisz áció után
inditja a gyermek szülője, törvényes képviselője a
heiratkozási folyan itot.
Az e-Ügyintézés lületen kitölthetik a gyermekeknek a beiratkozáshoz szükséges
adatait a rendszer tital felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az
érintett intézmény s hozzáfér, Igy a heiratkozás napján már nem lesz szükség ezek
felvitelére, meggv rsítva ezzel az ügvintézést és a várakozást. Emellett az egyes
nyilatkozatok a ren szerből letőlthetőek és aláírás utána másolatok feltőithetőek.
Az online jelentke st követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat
és a lakeimkányát e11 bemutatni. ami sokkal gvorsabbá és kényelmesebbé teszi az
adminisztrációt. A fejlesztés későbbi szakaszában az ügyfélkapun keresztül történő
ügyintézés is lelwt é válik.
—

—

Az idei esztendőben még; ‘eiratkozás napján— Rlggetlenül attól. hogy a kétjelentkezési mód
közül melyiket választják z érintettek minden szülönek meg kell jelennie személyesen az
intézményben. ahol a be atkozáshoz szükséges dokumentumokat. illetve a nyilatkozatok
eredeti példányát bemutatj véglegesítve a gyermek jelentkezését.
—

.

Gyula. 2019. április 10.

Teleki-Szávai Krisztina sk.
igazgató

Szétlici’ 57(ltlGuIa. Ad’ Endrt utca t9
Ttkfnn 06-66 79’.232
E-mail. gyulacz 1± govhu

