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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   a mai ülésre ütemezte  a köznevelési 

intézmények 2014/2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról és a 2015/2016-os  

nevelési év beindításáról szóló napirendi pont tárgyalását. 

2013. szeptember 1-től a nemzeti köznevelési törvény 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 

Nktv.) 74. § (1) bekezdése  értelmében az  óvodai nevelés kivételével,  az állam gondoskodik  

a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 

2015. július 1.-től a szak-, és középiskolák  esetében további változás lép életbe, melyet  a  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő 

egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő 

intézkedésekről szóló 120/2015. (V.21.) sz. Kormányrendelet, továbbá a KLIK fenntartásában 

működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a 

szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló  146/2015. 

(VI.12.) sz. Kormányrendelet szabályoz. 

 

A fenti két törvény alapján 2015. július 1.-től a KLIK által fenntartott  szakképzési feladatot 

ellátó  köznevelési intézményeket  a Nemzetgazdasági Minisztérium veszi át.  Az iskolák 

szakmai irányítását  a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal látja el. 

 

A köznevelési intézmények vezetői elkészítették a  beszámolókat, melyek az előterjesztés 

mellékletét képezik. 

 

A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola az intézmény nevelő-oktató 

munkájának értékelését  VII fejezeti egységben  mutatja be. Beszámolójában  

megfogalmazásra  kerül, hogy az  oktatás terén olyan  képzési struktúrát alakított ki, amely 

kínálatával egyszerre biztosít lehetőséget a kiemelkedő képességű, valamint a  viszonylag  

gyengébb teljesítményű  tanulók számára.   Az intézmény a 14-22 évesek iskolai neveléséről 

gondoskodik, célja, hogy egyensúlyt  teremtsen a felzárkóztatás és a tehetséggondozás 

területei között. 

Fontos hangsúlyt fektetnek  a tanórán kívüli  szabadidős foglalkozásokra,  az iskolán kívüli  

nevelő-oktató munkára, az iskolai hagyományok rendezvények megszervezésére. 
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A beszámoló II. fejezete statisztikai adatokon kívül a tehetséggondozásról az 

esélyegyenlőségről, az integrált pedagógiai rendszer megvalósításáról, a tanulási technikákról, 

a szociális kompetencia fejlesztéséről, a tanulói közösségek együttműködésétől, a környezet 

és egészségtudatos nevelésről ad számot. 

E fejezet tartalmazza az intézmény tanulói létszámát, mely alapján  a 2014/2015-ös tanév 

induló létszáma 336 fő volt, mely  2015. január hónapjára  324 főre csökkent.  A 

lemorzsolódás oka a tankötelezettség megszűnése, illetve más iskolába történő átvétel. 

  

Az anyag III-VI. fejezete betekintést nyújt a tanulók által elért eredményekről, a belső 

kapcsolatokról, a pedagógiai munka feltételeiről.  

A  VII. fejezet ismerteti a 2015/2016-os tanév beindításához kapcsolódó feladatok 

végrehajtását. 
 

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában a 2014-2015-es tanévben a tanulók október 

1-i statisztikai létszáma 585 fő volt, mely év végére  574  főre csökkent.    A  tanulók 

nevelését, oktatását 46 fő pedagógus látta el, munkájukat 2 fő iskolatitkár,  4 fő oktatási 

asszisztens és 1 fő könyvtári asszisztens, valamint  4 fő  kisegítő segítette. 

Az intézmény beszámolójában rámutat arra, hogy az  intézményegységek   egyes épületrészei,  

informatikai eszköztára  felújításra szorulnak. 

Az anyag  széleskörűen   mutatja be a  tanulói létszámadatokat, a felmérések eredményeit a 

hiányzási és továbbtanulási mutatókat. Az iskolában évről-évre növekszik a  hátrányos 

helyzetű, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók száma, akik az év során  különböző 

fejlesztő, felzárkóztató programokban részesülnek. Fontos feladatként kezelik  a 

tehetséggondozást, melynek keretében  a tehetséges tanulók  versenyekre történő felkészítését 

segítik, ezen kívül  az elmúlt tanévben az  intézmény számos rendezvényt szervezett a tanulók 

részére. 

 

Az iskola  2015/2016-os tanév beindításával kapcsolatos   tájékoztatója  részletesen 

tartalmazza a  várható osztálylétszámokat, a  tervezett és kiemelt feladatokat. 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde  a 2014 /2015-ös  nevelési évben    alapellátási körében a 2-

7 éves gyermekek napközbeni ellátásáról,  fejlesztéséről gondoskodott, melyet 9 óvodai és 1 

bölcsődei csoport szervezésével biztosított. 

Az óvodai ellátás a Bessenyei úti székhely óvodában és a Móra úti telephely óvodában  6 és 3 

csoportban került megvalósításra.  A  csoportok átlagos létszáma  27 fő volt. 

Tapasztalható, hogy a településen sok a hátrányos helyzetű gyermek, ezért az intézmény 

továbbra is kiemelt  figyelmet fordít a hátránykompenzálásra és az esélyegyenlőség 

kezelésére. 

 

A 2014/2015-ös nevelési évben az intézménybe  247  óvodás és 13 bölcsődés gyermek járt.  A 

pedagógiai munkát  18 fő óvodapedagógus, 3 fő pedagógiai asszisztens, 9 fő szakképzett 

pedagógiai munkát segítő munkatárs és 1 fő óvodatitkár látta el. A bölcsődei feladatok 

ellátását 2 fő  bölcsődei kisgyermeknevelő, 1 fő  bölcsődei kisegítő biztosította.  Egyéb 

technikai munkakörben 2 fő  került foglalkoztatásra.  

Közfoglalkoztatás keretében 6 fő, rehabilitációs foglalkoztatás keretében 2 fő segítette az 

óvoda működését. 

 

Az óvoda eszközellátottsága, tárgyi felszereltsége megfelel a pedagógiai program 

megvalósításához. Az elhasználódott játékokat, eszközöket, pályázati, alapítványi pénzekből 

pótolták. A karbantartási feladatokat a Városgondnokság szakembereivel  oldották meg.  
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Az  anyag betekintést nyújt az intézmény  szakmai nevelési programjába, a munkaközösségek 

munkájába, tájékoztat a  továbbképzésekről, a belső ellenőrzésekről és a jövőbe mutató  

gondolatokról. 

A Napsugár Óvoda és Bölcsődében a 2015/2016-os nevelési év előkészítésénél új elemként  

jelentkezik  az Nktv. 8. § (2) bekezdése  és a 95. §  (9) bekezdése,  mely alapján a  gyermek  

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda  a 

2015/2016-os  nevelési év előkészítését fenti törvény figyelembevétele mellett  állította össze. 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A mellékelt beszámolók által tájékoztatást kaphattunk az oktatási és nevelési intézmények 

működéséről,  valamint a következő tanév  beindításának  előkészítéséről. 

 

Kérem a  Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a köznevelési intézmények 2014/2015-ös 

nevelési év feladatainak végrehajtásáról   és a 2015/2016-os nevelési  év beindításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalni, véleményével, javaslataival kiegészíteni és a határozati 

javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2015. június 17. 

 

 

       Tóth József 

                                                                                  polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

……./2015. (VI. 25.) sz. határozata 

 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári  

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola  2014/2015-ös tanévre  

vonatkozó nevelő-oktató munkájának értékelő beszámolóját, valamint a 

2015/2016-os tanév beindításához kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló 

beszámolót  és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./     Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgári  

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola  2014/2015-ös tanévre  

vonatkozó nevelő-oktató munkájának értékelő beszámolóját, valamint a 

2015/2016-os tanév beindításához kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló 

beszámolót. 

 

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az  

intézmény vezetőjét. 

 

 Határidő: Folyamatos 

 Felelős:   Tóth József polgármester 
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Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

……./2015. (VI. 25.) sz. határozata 

 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola  2014/2015-ös tanév  feladatainak 

végrehajtásáról és a 2015/2016-os nevelési év beindításáról szóló tájékoztatót 

és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./   Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgári 
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végrehajtásáról és a 2015/2016-os nevelési év beindításáról szóló tájékoztatót . 

 

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az 

intézmény vezetőjét. 

 

 Határidő: Folyamatos 

 Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

……./2015. (VI. 25.) sz. határozata 

 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  Napsugár  

Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési év összegző elemzéséről és 

értékeléséről, valamint a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről  szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a  Napsugár  

Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési év összegző elemzéséről és 

értékeléséről, valamint a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről szóló 

beszámolót. 

 

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az 

intézmény vezetőjét. 

 

 Határidő: Folyamatos 

 Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 


