
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
2022. május 24-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a 2022/2023.
I—I I-( tanévre vonatkozó általános

iskolai beiratkozásról

Ny/1.
Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Eló’terjesztik:

Nyílt ülés Teleki-Szávai Krisztina tankerület igazgató
Gyulai Tankerületi Központ
Aléné Kucsera Andrea igazgató
Dr. Illyés Sándor Ovoda, Altalános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Deákné Domonkos Julianna igazgató
Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola
Durkóné Illés Bernadett igazgató
Reményhír Intézményfenntartó Központ
Palatinus Pál igazgató
Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Technikum, Altalános Iskola, Ovoda és Kollégium

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. első félévére vonatkozó
munkaterve szerint a Humán és Szociális Bizottság a 2022. májusi ülésén tárgyalja meg a
2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatót.

A Tankerület és az intézmények igazgatói eljuttatták hozzánk tájékoztatójukat, amelyeket az
előterjesztéshez csatolunk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatókat szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.



Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2019. április 23-i ülésére

Határozati I avaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatókat
tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2022. május 20.

y
Mucsi András

bizottsági elnök
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B ákés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán és Szociális Bizottsága 2022. május 24. napján tartandó ülésére

Készítette: Teleki-Szávai Krisztina
tankerületi igazgató

Tárgy: A Gyulai Tankerületi Központ tájékoztatója a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános
!

iskolai beiskolázás előkészítéséről

A Gyulai Tankerületi Központ az állami köznevelési közfoladat ellátásában fenntartóként
részt vevő szervekről. valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm.
rendelet alapján Öt járásra (Békési, Gyornaendrődi, Gyulai. Sarkadi, Szeghalmi) kiterjedő
illetékességgel állami intézményfenntartóként, illetve oktatáságazati jogszabályokban
meghatározott, önálló hatáskör círnzettjeként az alábbiakban részletezett feladatokat látta cl a
2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiskolázás előkészítése kapcsán.

1. A 2022/2023. t(IIléV kötelezó’ felvételt biztosító általános Iskolai körzethatáraiiuik

kijelölése

A nemzeti köznevelésről szóló 201 I . évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 2020. január I.
napjától hatályos módosításával az általános iskolák felvételi körzetének és a pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézmények működési területének meghatározása a tankerületi
központok feladat- és hatáskörébe került.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. (1)

minden év október I 5. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában
szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező



hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagirtézményi
bontásban.

A 2022/2023. tanév vonatkozásában a fenti határidőig, vagyis 2021 . október I 5. napjáig
jelezhették az önkormányzatok a Gyulai Tankerületi Központ felé esetleges módosítási
kezdeményezésüket, illetve amennyiben illetékességi területükön közterületváltozás történt,
ennek átvezetését is indítványozhatták az általános iskolai körzethatárokkal kapcsolatosan.

A Gyulai Tankerületi Központ a megküldött önkormányzati vélemények alapján a 2022/2023.
tanévre vonatkozóan — az EMMI iendelet 24. () bekezdésében előírtaknak megfelelően —

elkészítette és 202 1 . december 1 . napjáig mcgküldtc a kijelölt körzetek tervezetét az
illetékességi területén található települési önkormányzatok, az érintett nenzetiségi
önkormányzatok és az általános iskolák részére.

A tervezettel kapcsolatban, az EMMI rendelet 24. (la) bekezdése alapján, 2022. február 15.
napjáig élhettek a települési önkonnányzatok véleményezési, az érintett nemzetiségi
önkormányzatok egyetértési jogukkal.

A megküldött válaszok alapján a Gyulai Tankerületi Központ az Nkt 50. (8) bekezdése,
valamint az EMMI rendelet 24. (Ib) bekezdése alapján 2022. február 25. napján
megállapította és közzétette a 2022/2023. tanév tekintetében a kötelező felvételt biztosító
általános iskolai körzethatárokat, amelyről a települési önkormányzatokat, az érintett
nemzetiségi önkormányzatokat és az általános iskolákat értesítette.

Ezúton is szeretném megköszönni Békés Város Önkormányzatának az általános iskolai
körzethatár kijelölésének éleményezési eljárásában iriutatott együttműködését, megküldött
adatszolgáltatásait.

2. Közlemény kíadásci a Gyulai Tankerületi Központ feiintaiiáscíbaiz működő áítaÍó;ios
iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021 . (VI. 8.) EMMI rendelet ‘7. -a határozta meg a
2022/2023. tanév tekintetében a tanköteles tanulók első évfblyamra történő beiratkozásának
idopontjat Ajogszabaly az idopontot 2022 apniis 21-22 napjaira tuzte ki

22. ( 1 ) bekezdése előírja, hogy az
iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a
fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a



beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet rnegküld az
illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére.

A hivatkozott előírásnak megfelelve a Gyulai Tankerületi Központ 2022. március 21. napján
adta ki közleményét az általános iskolai beiratkozás rendjéről. A közleményt tájékoztatásul
megküldte az általános iskolák, és az illetékességi területén lévő települési önkonnányzatok
részére.

3. Az általános iskolai beiratkozás szakmai koordinációja

A fent részletezett hatáskörök és feladatok mellett a Gyulai Tankerületi Központ a
fenntartásában működő általános iskolák tekintetében ellátta a beiratkozással kapcsolatos
szakmai koordinációt is.

Az intézményi beiskolázás folyamata a szülők. törvényes képviselők első találkozása az
iskolai nevelés intézményeivel. A Gyulai Tankerületi Központ ezért fontosnak tartja, hogy
ezen eljárás során a jogszabályi előírásoknak történő megf’eleés mellett a szülők, törvényes
képviselők bizalomteli attitűdje magalapozásra kerüljön az intézmények vonatkozásában,
illetve azzal a pozitív tapasztalattal gazdagodjanak, hogy megfelelő partneri kapcsolat alakult
ki közöttük és gyermekük iskolája között.

A Gyulai Tankerületi Központ elkötelezett amellett, hogy a fenntartásában működő
köznevelési intézmények — kötelező felvételt biztosító vagy választott intézményként egyaránt
— támogató Szervezeti és tanulási kultúrát biztosítsanak a tanulók számára.

Arra törekszem, törekszünk munkatársairnmal s az intézmények vezetőivel — hatékony
partneri kapcsolatban Békés Város Önkorrnányzatával —. hogy a város jövőjét alapvetően
meghatározó köznevelési intézmények magas színvonalon műköcij enek tovább.

Kérem a fenti tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Te’eki Szavai Knsztiia
tankcrületi igazgató \
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Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,

Készségfej lesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény

5630 Békés, Szánthó Albert utca 10.

Óvoda, Iskola.: 06-66/41 1-039. Kollégium: 0666416-735

e-mii1:

Békés Város Önkormányzata
Tárnok Lászlóné jegyző
Iigyintéző: A Iéné Kucsera Andrea

Tárgy : A 2022/2023-as tanévre vonatkozó
általános iskolai beiskolázás

Tisztelt Jegyző Asszony!

Békés Város Humán és Szociális Bizottságának a 2022. május 24-én tartandó ülésére a
2022/2023-as tanév beiskolázásáva] kapcsolatosan a következő tájékoztatással élek:

Intézményünk kizárólag Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó intézmény.
Beiskolázási körzetünk nincs. Az I . osztályba történő beíratás feltétele. a gyermek érvényes
szakértői bizottságok által kiállított szakértői véleménye. Az osztályok minimum létszáma S fő.
maximum létszáma: 13 fő. A 2022/2023-as tanévben ey 1. osztály indítására kértünk és
kaptunk fenntartói engedélyt. Jelenleg a beiratkozott 1. osztályos tanulók létszáma 11 fő.
Közülük 8 Fő tanulásban akadályozott képzési program alapján. 3 fő értelmileg akadályozott-
autizmus képzési program alapján fog haladni. Az értelmileg akadályozott gyermekek
összevontan fognak haladni a 2. osztályosokkal. Amennyiben a szülő előzetesen tájékozódni
szeretne intézményes ellátásunkról. ágy telefonos egyeztetést követően. lehetőséget biztosítunk
a jelenlegi 1. osztály látogatására, személyes találkozásra. Ezentúl a szülők a szakértői
bizottságok javaslatára bármikor, akár tanév közben is beírathatják gyermeküket

intézrnényünkbe.
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Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petőfi u. 2.

Kálmán Tibor polgármester Úr részére

Tárgy: ONK/56/202 2 ügyiratszámú felkérőre tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és

Alapfokú Művészeti Iskola a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai

beiskolázás előkészítése során 2022.04.20-2 1-én biztosított lehetőséget a

szülőknek, hogy gyermeküket intézményünk első osztályába beírassák.

Iskolánk tervezetten 1 osztály indítását vállalja.

17 tanköteles korú gyermeket írattak be a szülők a Reményhír Intézmény

2022/2023. tanévben induló első osztályába.

Békés, 2022. május 6.

Tisztelettel:
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Beiskolázási összefoglaló

A 2022. április 21 — 22 — én megtartott általános iskolai beiratkozás a1kamáva1 67 gyermek
jelentkezett intézményünkbe, az alábbiak szerint:

Petőfi úti alsó tagozat: 43 fő

Rákóczi úti alsó tagozat: 24 fő

A jelentkezők közül 38 fő (56, 71%) rendelkezik logopédiai, BTMN, vagy SNI vizsgálati
eredménnyel.

Logopédiai vizsgálati eredmény: 16 fő.

Előzetes szakértői vélemény (BTMN): 5 fő.

Szakértői vélemény (BTMN): 13 fő.

Szakvélemény (SNI): 3 fő.

Szakvélemény egyéb: 1 fő.

Intézményünk fenntartójának Igazgatótanácsa a felvehető tanulók létszámát maximálta, így 6
fő elutasításra került.

A tanév elején részletes beiskolázási programot állítottunk össze. Az iskolákra vonatkozó
járványügyi szigorítások nem tették lehetővé minden elem megvalósítását.

Békés, 2022. 05. 12.

Vég Gábor igh.


