
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 26-i ülésére
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Iskolai átszervezések
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Döntéshozatal módja: Vé/eniényezó’ bizottság:

Egyszerű többség Humán és Szociális Bizottság

Tárgyalás módja. Eló’készítette:

Nyílt ülés Sápi András osztályvezető-helyettes,
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyulai Tankerületi Központ a mellékelt átszervezési javaslattal kereste meg önkormányzatunkat,
amelynek értelmében a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából kiválás
sal önálló alapfokú művészeti iskola alakulna, amelyik újabb művészeti ágak oktatásával bővítené
eddigi kínálatát.

A művészetoktatás fontosságát maximálisan elismerjük, a kínálat bővülése pedig újabb gyermekek
számára teremti meg a kiteljesedés lehetőségét.

Az egyetlen pont, ahol fenntartásunkat fejezzük ki, hogy a Reményhír Szakközépiskola, Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola nemrég indította be a művészetoktatást, és az Új sza
kok részben keresztezik az ott folyó oktatást, amely mindkét intézménynek előnytelen.

Kérjük a Gyulai Tankerületi Központot, hogy e tekintetben egyeztessen a Reményhír Iskolával, és
kínálatukat úgy alakítsák ki, hogy az alakuló művészeti iskola tanulói olyan új, Békésen nem okta
tott szakokon tanulhassanak, amelyeket a Reményhír Islblában nem oktatnak.

A kiválás a művészoktatás telephelyeire is vonatkozik, ezek azonban eddig is elkülönültek, így az
általános iskolai oktatásban fennakadást nem okoznak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

1



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 26-i ülésére

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 201 1. évi

cxc. törvény 83. (4) bekezdés h) pontjába foglalt véleményezési jogkörében eljárva egyetért

a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola — Gyulai Tankerületi Köz-

pont által javasolt átszervezésével az alapfokú művészeti iskola és telephelyei kiválásának te

kintetében.

A Képviselő-testület felhívja ugyanakkor a Gyulai Tankerületi Központ figyelmét, hogy a vég-

leges döntés előtt egyeztessenek a Békés városban egyházi fenntartásban működő alapfokú

művészeti iskola vezetésével az érdeksérelem elkerülése érdekében.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. március 20.

Áí
Kálmán Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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Gyulai TankcrWeti Központ

Békés Város Önkormányzata Tóra Vélemény kérése

5630 Békés. Petőli Sándor utca 2. Ik’. szám: TK’035/ oos ;j — ‘2020
Ügyiniéző: Belet Aliz

vamsflaZa(fflDeKesvaros..... Telefon: 66’66i795-253

111v. szám: -

Kálmán Tibor polgármester részére Melléklet: Áiszervezésijavuslai

Tisztelt Polgármester Úr!

A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Müvészeti Iskola 2020. évre ten’ezctt intézményi átszervezése (Javaslat mellékelve)
érinti Békés városát, az itt élő gyermekeket s szűleit.

A fiatalok körében az alapfokú müvészeti nevelés-oktatás oz eddigieknél Is nagyobb
támogatása biztosított napjainkban. hiszen ádemeL jelentősége. fontossága elvitaihatatlan. A
művészeti nevelés elősegíti s támogatja a tanulók .seljes emberrf válását. megteremtve az
értelmi s érzelmi nevelés közötti összhangot. A diákok körében elösegiti a közösségfonnálást.
a szociokulturális hátrányok csökkentését. a kulcskompetenciák fejlesztését, a viltig komplex
befogadását az önkifejezést s örömet jclentö alkotás lehetőstigét. valamint a
tehetséggondozást
Az alapfokú művészeti iskolák olyan fejlesztópedagógiát képviselnek. amelyben a hangsúly a
követelmények teljesitésével történő képesség• ás személyiségfejlesztésen van. A művészetek
iránt érdeklődő tanulók számám biztosítja készségeik. képességeik fejlesztését alkotó és
önkifejező képességeik kibontakoztatásűt egyaránt. A művészeti tevékenység magában
hordozza a személyiségfonnálás specifikus 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 müvészetek területén az eredményesség összetevői.

A fentiekre tekintettel a Gyulai Tankerületi Központ terve s célja, hogy Békés városában egy
új. Önálló alapfokú művészeti iskola nevelje-oktassa a helyi, érdeklődő diákokat
Az új intézmény laesitése érinti a fenntartásunkban működő Dr. Hepp Ferenc Altalános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményét. a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola
Művészeti Iskoláját s telephelyeit, melyek kiválnak az általános iskola feladatellátásából.
Elképzelésünk szerint az új alapfokú művészeti iskola Békés településen túl telephelyet
mükÖdtetne Kamut, Köröstarcsa s Tarhos településeken is.

Az átszervezéssel érintett tagintézmény feladatellátási-helyein — az 5630 Békés. Petöti Sándor
utca 1. szám alatt. valamint az 5630 Békés. Petöli Sándor utca 21. szám alatt — a meglévő
feladatellátás bövfllésével működne tovább a müvészetoktatás. A 202012021. tanévtől a
művészeti oktatást választó diákok az 5630 BékéL Petöti Sándor utca I. szám alatti
feladateIlátásihelyen a képzó és iparművészeti ágon graüka- és festészet tanszakot,

Széthd 57(K) Gyula. Ady Endre utat 19.
Tdd’on: 0646795-242
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szobrászat- g kerámia tanszakot, fotő-vidcó tanszakot, szin- ás bábmüvészeti ágon pedig
szinjáték tanszakol és bábjáték tanszakot választhatnQk.

A nemzeti kőznevelésről szóló 201 I . évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt) 83. * (4)
bekezdés h) pontja értelmében q.A fenntartónak a köznevelési intézmény átszervezc5sével
I. . i ősszcmggő döntése vagy véleményének kialakitósa előtt ki kell kérnie a
vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. Az Nkt. 33. *
(5) bekezdése alapján erre legalább tizenöt napot kell biztosítani.

A Gyulai Tankerületi Központ számám kiemelten téntos, hogy a fenntartásunkban reüködő
kőznevelési intézmények magas szakmai színvonalon neveljék-oktassák a gyermekeket. Az
alapfokú művészeti oktatás a tanulók nevelésében elengedhetetlen. ezért is fontos számunkra.
hogy az átszervezést valamennyi véleményező grémium támogassa.

lisztelettel kérem Polgármester Urat. hogy a soron kővetkező Képviselő-testületi ülés
napirendjére vegyék fel a Dr. l-lepp Ferenc Ahalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tervezett átszervezésének vélcményezését. Kérem és javaslom, hogy ennek során a testület az
alábbiakról határozzon:

..Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyulai Tankerületi Központ
flrnntartásában működő Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5630
Békés. PetőÍi Sándor utca I. szám alatt valamint az 5630 Békés. Petőti Sándor utca 2 I. szám
alatti feladatellátási-helyeire vonatkozó átszervezési javaslatokat, továbbá az új, önálló békési
alapfoki) művészeti iskola létesítését támogatja7

Az átszervezési dokumentáció Klebelsberg Központba való felterjcsztéséndc határidejét
tigyelembe %jyaj, tisztelettel kérem Önt. hogy a Képvisclö-testülct határozatát két eredeti és
aláírt példányban 2020. március 30. (hétfő) napjáig a Gyulai Tankerűleti Központ címére
(5700 Gyula, Ady Endre utca 19.) sziveskedjék megküldeni.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület nem kíván élni a véleményezési jogával, akkor
tisztelettel kérem Ont. hogy a fenti időpontig erre vonatkozó aláin nyilatkozatot szíveskedjék
hasonló módon eljuttatni a tankerűleti központba.

Konstruktív együttműködését, támogatását ezúton is köszönöm!

Gyula, 2020. március I 1.

Tisztelettel:

‚-TcltLtSi’ •
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Gyulai Tankerületi Központ

Átszentzési javaslat

Dr Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Niűvészcti Iskola

Első javaslat

Az útszervezésben érintett feladat-el1átásjjIv: 5630 Békés. Petöfl Sándor utca 1.
Sz atszen’ezes cel’a Kialas mehnek ko\UkL/lLbtn uj, onallo intt7nieny kttstil
Az at97enL7L’ roid leti ‘,a A bLKLSI Dr Hpp FuLOC 4ltalinos Iskola es klaptoku
Művészeti Iskola tagintézménye. a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola Alapfokú Müvészed
Iskolája kiválik. így az alapíokú niüvészetoktatás önállóan működik tovább. Az alapfokú
múvészetoktatatási alapfeladatot Békés városában egy éj. önálló intézmény látja cl. Békés
településén túl telephely múködne Kamut, Köröstaresa. Tarhos településeken. Az útszerezés
következtében még eredményesebb szakmai munka. feladatellútás valósulhat meg • a
település gyermekei s szülei megelégedésére.
Az átszervezésre tekintettel a köznevelési intézmén hi atalos neve a 2020,202 I . tanévtöl Dr.
Hepp Ferenc Altalános Iskola. típusa pedig általános Iskola.
\‘1tzu\LzL tanulokat tiinto A btktsi gytn1Lkek liatilok alaploku mu\L%/Lt
nevclésoktatús keretében immár négy müvészeti ágon. több tanszak közül választhatnak.
3zWfYZettLisD.2J)U 2020. július 1.

NIáSo(Iik javaslat

Azúhzen’ezében érintett feladat-ellátási helyj 5630 Békés. Petófl Sándor utca 2 I
Az átszenezéscéjj Kiválás. melynek következtében új telephely létesúl
Ast9z!fYzesi2\1dlc!u5a. A htktsi Dr Fkpp FLILOL kltalanos Iskola Aliploku Mu\Lszt1
lskolúának telephelye az 5630 Békés. Petóli Sándor utca 2 I . szám alatti feladatellútásihcIy is
kiválik az általános iskolábóL Békés városában egy éj. önálló intézmény látja cl a 2020:2021,
tanévtöl az alapfokú müvészeti nevelésoktatást, melynek telephelyévé válik az 5630 Békés,
Petöfi Sándor utca 2 I . szám alatti fe1adatellátásiheIy’.
Az átszervezés tanulókatérintő hatása: Nincs
rvezés tervezett időpontja: 2020. július I.

Harmadik javaslat

Az átszervezéshen érintett kiadatellátási hely: 5673 Kamut. Petúli utca 47+
Azatsztnczestelja Ki Uas rnelynt+k kottkcztcben uj tekphcly lete%ul
Azats7er\czt+8 ro id lura%a A bLktsi Dr HLpp Futnc Altalanos Iskola ‘\lapíoku Muesieti
Iskolájának telephelye az 5673 Kamut. Petöfi utca 47. szám alatti feladatellátásihely is
kiválik az általános iskolából. Békés városában egy éj, önálló intézmény látja cl a 2020:202 I+
tanévtöl az alapfokú ni úvészeti nevelésoktatást, melynek telephelyévé vál ik az 5673 Kamut,
Petöli utca 47. szám alatti fe1adatellátásihely.
Azátszervezés tanulókat érintóhatása: Nincs
Atszervezésterzettidöpontjp: 2020. július I

SitkIwy: 57:00 Gyuki. Ady Endre uka i9.
Tcklnn: 795fl42
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