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A Makói Tankerület 2013. január 01-től látja a térségi közoktatási intézmények – 

tagintézményekkel együtt összesen 14 intézmény – szakmai felügyeletét és működtetését. A 

tankerület 2015. január 05-től átköltözött a makói Polgármesteri Hivatal épületébe. A 

tankerülethez tartozó intézmények tanügyi, munkaügyi, műszaki irányítását és a teljes körű 

pénzügyi-gazdálkodási feladatot jelenleg 5 fő kormánytisztviselő látja el, a korábbi 8 fő 

helyett. 

 

Tanügy 

 

Osztályok száma: 16 db                                                                       

Tanulói létszám: 327 fő                                                            

      Ebből SNI-s tanulók száma: 47 fő                                                              

Magántanulók száma: 0 fő                                                                

Hátrányos helyzetű tanulók száma: 58 fő 

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 38 fő 

Bejárók száma: 45 fő 

Ebből KLIK által utaztatott bejárók száma: 34 fő 

Logopédiára járók: 12 fő 

Gyógytestnevelésre járók: 31 fő  

Pedagógus számított álláshely: 35,3 fő  

      Ebből betöltött álláshely: 35,3 fő   

Nev.okt.mun. segítőszámított álláshely: 1 fő 

      Ebből betöltött álláshely: 1 fő  

Egyéb alkalmazott számított álláshely: 7 fő 

Ebből betöltött álláshely: 8,5 fő! 
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Várható változások intézményi szinten a köznevelési feladat-ellátásban a 2014/15-ös és a 

2015/16-os tanév között 

 

Tanulók/tanulócsoportok számának változása 

 

2014/15                2015/16               változás 

 

Tanulói létszám:             327 fő                   336 fő                     9 fő 

1-4. évfolyam/osztály         8 db                       8 db                    0 db 

napközi/délutáni csoport    7 db                       8 db                     1 db 

5-8. évfolyam/osztály        8 db                          8 db                   0 db   

tan.szoba/délutáni csopor  4 db                         2 db                  -2 db 

összesen:                             27 db                     26 db                  -1db 

 

Az óraszámok változása 

2014/15                2015/16               változás 

Törvényi órakeret           756 óra                  775 óra                +19 óra 

 

Személyi változások 

Óraszámok növekedésével kapcsolatos alkalmazotti létszámváltozások a 2014/15-ös és a 

2015/16-os tanév között 

Pedagógus 

2014/15                2015/16               változás 

Számított álláshely:        35,3 fő                    35,9 fő                   0,6 fő 

 

Egyéb alkalmazott 

2014/15                2015/16               változás 

Számított álláshely:         7,1 fő                     7,2 fő                    0,1 fő 

betöltött álláshely:          9,0 fő                     7,2 fő                   -1,8 fő 

 

Egyéni arculat, sajátosság 

- Az iskolaotthonos oktatási forma alsó tagozaton, 1-3. évfolyamon folyik. 

- Csoportbontás:  

Alsó tagozaton szaktárgyi foglalkozásokon; célja, hogy a gyerekek a saját képességük szerint 

tudjanak haladni, a pedagógusnak több lehetősége legyen – akár egyenként – segíteni a 

tanulóknak a gyakorlásban, mély bevésésben. 
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Felső tagozaton 5. 6. évfolyamon magyar, matematika és angolnyelv órákon bontják 

csoportra a gyerekeket képességeik szerint. A homogén csoportok sok lehetőséget 

biztosítanak az alapos megértésre, gyakorlásra. A félévi jegyek is ezt tükrözik. 

- Tanulószobát azok a gyerekek választják, akiknek nincs semmilyen hivatalos elfoglaltságuk 

délután.  

- Délután egyéni differenciált képességfejlesztés is történik, ez egy újabb csoportképzési 

lehetőség. Létszáma maximum 1-3 fő. Azok számára alkalmazzák, akik nehezebben sajátítják 

el a memoritert, vagy hosszabb ideig betegek voltak s szükségük van tanári segítségre a 

pótlásnál. 

- A szakköri csoportok csak részben kötődnek tantárgyakhoz. Ezek a délutáni foglakozások 

többnyire a gyerekek érdeklődésének megfelelően alakultak ki. A legtöbbjük spothoz 

kötődik, de vannak olyan órák is, melyek célja a középiskolába való felkészítés. 

 

Az iskolába belépő tanulók felkészültsége 

 

- Az óvodát és az iskolát jó kapcsolat köti össze, így a gyerekek nem először jártak az 

intézményben. Módjukba állt megismerkedni a pedagógusokkal. Ennek köszönhetően 

zökkenőmentesen indult a tanév. Jól felkészített, a világ dolgaiban tájékozott gyermekek 

érkeztek az óvodából. 

 

Programok, pályázatok, alapítvány, sport- és szabadidős foglalkozásokhoz szükséges 

eszközök, tanulást segítő eszközök 

 

- Pályázatok: Nagy figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű tanulókra, pályáztak az 

„Útravaló”, „Út a középiskolába” ösztöndíj elnyerésére.  

- Részt vettek a Mentor(h)áló programban, mellyel kollégák továbbtanulását fedezhetik. 

-  Az IPR keretén belül, audiovizuális eszközökhöz izzókat, tantermi berendezési tárgyakat 

vásároltak, csillagászati előadáson vettek részt. 

- Az alapítványoknak köszönhetően őszi és a téli szünetben osztottak ki ösztöndíjat azok 

számára, akik 3 vagy 4 tantárgyból (nem készségtárgyakból) javítottak egy jegyet. Ezzel 

segíteni kívánják a nem ötös tanulókat is. 

- Sportoláshoz szükséges kiegészítők terén jó az ellátottság. 

- Szabadidős foglakozásokhoz szükséges eszközöket tavalyelőtt szereztek be. 
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Szervezeti jellemzők 

Az intézmény vezetősége: 1 fő igazgató, 

          2 fő igazgatóhelyettes (ettől a tanévtől) 

     

Vezetői munka 

- A két igazgatóhelyettes megosztja az ellátandó területeket. 

- Az intézmény vezetősége minden héten tartértekezletet, melynek fő témája a napi 

felmerülő esetek mellett a munkatervükből fakadó feladatok megbeszélése, kiértékelése, új 

feladatok meghatározása. 

 

Szakmai tevékenység  

Oktató-nevelő munka kiemelt feladatai ebben a tanévben 

SZAKMAI FELADATOK: 

- Az új tankönyvek alapos ismerete.   

- Csoportbontások hatékonyságának emelése. 

- Tanítási órákon módszertani változatosság, ne rutinból tanítsanak. 

- Délutáni szaktárgyi felkészítők hatékonyságának emelése.  

- Tanulás módszertanának elsajátíttatása; memoriter módszertani elsajátításának segítése, 

mindenki a saját tantárgyának és elképzelésének megfelelően. 

- Megtanulható mennyiségű házi feladatadása! 

- Igényes füzet vezetés. 

- Rendszeres tanulásra nevelés: rendszeres számonkérés fontossága. 

- Igényes órai készülés óravázlattal: felkészülés a tanfelügyeleti óralátogatásokra. 

- Pontos adminisztráció az e-naplóban. 

- Egymás segítése a párhuzamosan tanító pedagógusok között; mentorálás. 

- Aktív részvétel a térségi munkaközösségben. 

NEVELÉSI FELADATOK: 

- A tanulás feltételeinek megteremtése: pontos órakezdés. 

- Osztálytermek tisztasága. 

- Következetesség, egységesség nevelési szempontból. 

- Durvaság, agresszió, hangnem, szókincs helyes megválasztása/megválasztatása. 

- „0” tolerancia a késők, notorikus hiányzókra, azonnal írásban értesíteni a gyermek és 

ifjúságvédelmi felelőst. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

 

 Az SNI-s tanulókkal rendszeres, intenzív fejlesztő munka folyik. 
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Személyügy/pénzügy 

 

A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola technikai létszáma jelenleg összesen 9 fő, ebből 

1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő karbantartó, 5 fő takarító és 2 fő rész munkaidős konyhai 

dolgozó. A technikai létszám jelenleg meghaladja a jogszabályban meghatározott, 

pedagógus létszám alapján megállapított 7főt. 

Tankerületünk a korábbi éveknek megfelelően hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

keretében foglalkoztat 15 fő munkavállalót. Közülük 1 fő takarító és 1 fő udvaros-

karbantartó a kiszombori iskolában kerül foglalkoztatásra, ezzel segítve a technikai dolgozók 

munkáját, hogy a tanulók környezete tiszta, rendezett legyen. Az előző évi közfoglalkoztatás 

keretében lehetőség volt 1db fűkasza beszerzésére. Sajnos az ez évi program csak 

bérköltséget és annak járulékait tartalmazza. 

A munkaügyi feladatokat az intézményi munkatársak végzik a KIR3 rendszerben. Az 

átsorolások, távolléti adatok és a nem rendszeres kifizetések (pl. munkába járás) ellenőrzést 

követően a tankerületben kerülnek hitelesítésre, továbbításra a Magyar Állam Kincstár felé. 

A bérkifizetésekre illetve a nem rendszeres kifizetések teljesítésére a tankerületben kerül 

sor. 

A pénzügyi-gazdasági feladatok a korábbi önkormányzati gyakorlathoz hasonlóan történnek. 

Kötelezettségvállalásra a tankerületi igazgatója jogosult, az igénybejelentés engedélyezését 

követően kerülhet sor beszerzésre, megrendelésre. A KLIK Elnöki utasítása alapján az 

intézményvezetők csak teljesítésigazolásra jogosultak. A teljesítésigazolást követően a 

számlák pénzügyi teljesítése a tankerületben történik. Szükség esetén a készpénzes 

kifizetésekhez vásárlási előleget biztosítunk az intézmények számára. 

 

A működtetésre vonatkozó tényadatok az alábbiak szerint alakultak 2013-2014. költségvetési 

évben: 

 

 

2013. évi 

tény  

(e Ft) 

2014. évi 

tény  

(e Ft) 

Személyi juttatások összesen 14.298 13.651 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen 3.860 3.686 

Dologi kiadások összesen 12.648 13.314 

Működtetési kiadások összesen 30.806 30.651 
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Az intézmény összes bérköltsége 2014.09. és 2015.05. hónap között 101.140.077,- Ft, annak 

járulékai 26.193.288,- Ft összeget tettek ki. 

A tanév során 590.168,- Ft összegben vásároltunk tisztítószereket valamint 491.613,- Ft 

összeget fordítottunk karbantartási anyagra, mely már tartalmazza a nyári karbantartáshoz 

biztosított anyagokat is.  

Dologi kiadások a tanév során 2014.09. és 2015.05. hónapban 14.965.171,- Ft összegben 

merültek fel, ezek nagyban segítették a szakmai, oktató-nevelő munkát a versenyeken és 

egyéb rendezvényeken való részvételi lehetőségek révén. 

 

Az intézmény integrált pedagógiai rendszerek (IPR) fenntartására kiírt pályázat keretében 

632.507,- Ft támogatást kapott a szociális hátrányok enyhítésére. Ennek keretében a 

hátrányos helyzetű tanulók kulturális programokon, ismeretterjesztő előadáson, 

komolyzenei koncerten vettek részt. Tanulóbarát tanterem kialakítására került sor, melyhez 

20 db tanulói széket vásároltunk. E program keretében szereztünk be 2 db projektor izzót, 

melynek darabja 45.000,- Ft-ba kerül. 

Az intézmény 417.900,- Ft támogatást nyert a Határtalanul pályázaton erdélyi kirándulásra. 

Közlekedés biztonsági pályázaton 193.600,- Ft összegben közlekedési lámpa szettet és 

irodaszereket vásároltunk. 

A Mentorháló és a Tankerület által szervezett továbbképzések révén a pedagógusok 

ingyenesen juthattak a pedagógiai életpálya modellben való sikeres továbbjutásukat segítő 

információkhoz, módszertani ötletekhez. 

 

Karbantartási munkálatok 

 

- A tornacsarnokban levő központi fűtés keringtető-szivattyúi közül az egyik leégett az 

érintésvédelmi kapcsoló (firelé) ment tönkre. Mivel ezt javítani nem lehet, ezért 

kicseréltük. 

- A tekepálya megvilágítását biztosító lámpaburák hiányára és a pótlás 

lehetetlenségére adott válasszal egyetértünk. A kiégett fénycsövek cseréjéhez 

szükséges anyagokat (fénycső, gyújtó, trafó, egyebek) folyamatosan biztosítjuk, a 

karbantartó a javításhoz a lámpaburát kénytelen eltávolítani. Mivel a műanyag bura 

annyira elöregedett, besárgult, elhomályosodott, hogy a szereléskor akaratlanul is 

elpattan, eltörik, a legtöbb esetben már nem szerelhető vissza. A lámpák olyan régi 

gyártásúak, hogy ilyet már nem lehet beszerezni. Mivel a helyiség a lámpaburák 

nélkül is biztonságosan használható, ezért ez esztétikai hiba.  
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- 2013 nyarán a vizesblokkok tisztasági meszelésén túl azokban a tantermekben 

végeztük el a parketta felújítását és a falfelület festését, melyet mind az üzemeltető, 

mind a tulajdonos szükségesnek látott. 2014 nyarán szintén a tisztasági meszelésen 

túl a felsősök épületében a homlokzati nyílászárók felújításának igényét állapítottuk 

meg. A Tankerület a felújításhoz szükséges anyagokat, míg a munka elvégzését az 

önkormányzat biztosítja.  

- Az alsósok épületénél a főbejárat előtti térburkolatos lépcső megmozdult elemeinek 

rögzítése is megtörtént továbbá az udvari homlokzaton a lábazat feletti falszakaszon 

a gyerekek által megkezdett hőszigetelés bejavítása is.  

- A benzinmotoros fűnyíró tönkrement. Korábban is többször volt javítva. A 

védőburkolat részét képező motorház törése és a motor főtengelyének 

meghibásodása miatt a felújítása már nem lett volna gazdaságos. A karbantartó 

kérésére egy benzinmotoros fűkaszát vásároltunk, melynek működéséhez a 

szükséges anyagok (benzin, olaj, damil) folyamatosan biztosítva vannak. Az 

üzemeltetéshez szükséges védőfelszerelés is rendelkezésre áll. 

- Az alsósok épületében 2014 szeptemberéig mobiltelefonnal volt biztosítva 

szükséghelyzetben a kapcsolattartás az iskola és a szülők között. A lehetőség 

megszűnése miatt vonalas telefoncsatlakozást kellett kiépítenünk.  

- Februárban a gazdasági irodában levő mosdó-mosogató szennyvízvezetéke elromlott. 

A karbantartó anyagköltség árán meg tudta javítani, ahogy az igazgatói irodában levő, 

használaton kívüli szennyvízcső-szakasz visszabontását és annak végleges, 

csatornaszag mentes lezárását is. 

- Áprilisban a tálalókonyhában ment tönkre az egyik mosogatónál a szifon, és 

következett be dugulás, melyet a karbantartó csak annak cseréjével tudott orvosolni. 

- Szintén áprilisban kért az iskola, hogy a Móricz utcai épület udvari kerítésének 

javításához anyagvásárlásra lehetőséget, melyet engedélyeztünk. 

- A fenntartóváltáskor átvett két fénymásoló közül az egyik évek óta rossz volt. A 

speciális alkatrészigénye miatt a beszerzett árajánlat alapján és a készülék elavultsága 

miatt a megjavítása nem ajánlott. Decemberben a másik, eddig használt nyomtató 

lapfelszedő mechanizmusa ment tönkre. Ezt megjavíttattuk, ennek ellenére egy 

bérelt gép üzembe-helyezésére, működtetésére is szükség volt. A megjavított gépet a 

Móricz utcai épületben helyeztük el, hogy ott is lehetőség legyen a fénymásolásra és 

ne kelljen ingázni a két épület között. 

- Januárban elvégeztük az izzók, neoncsövek és egyéb kellékanyagok (gyújtók, trafók) 

beszerzését és a szükséges cseréjét. 
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- A korábban beszerzett kivetítőkben és digitális táblákhoz tartozó projektorokban az 

izzók sorra kiégnek, meghibásodnak. Típustól függően, a 40-90 ezer forint/darab 

értékű izzókat folyamatosan kell megvásárolnunk. Mivel ezeket a készülékeket úgy 

gyártják, hogy élettartamuk alatt egyszer-kétszer lehet csak az izzót kicserélni, így 

előbb-utóbb a készülék teljes felújítására, cseréjére is szükség lesz. 

- Az iskola tálalókonyháján márciusban ellenőrzést tartott az élelmiszerbiztonsági 

hatóság. Előírta, a papír kéztörlő használatát minden munkafázisnál, egyúttal a 

textiltörlők használatát megtiltotta. Ezért azonnali beszerzéssel gondoskodtunk a 

megfelelő mennyiségű papírtörlőről. Szintén pótrendeléssel feltöltöttük a raktári 

mosogatószer mennyiséget.  

A KLIK megbízásából a többi iskolánál is dolgozó rendszergazdának így elegendő a 

nagyobb problémáknál intézkednie. Így a KIR3 program működése során fellépő 

segédprogram (JAVA) frissítéseikor, illetve az internethálózat beállításánál kellett 

többször segítenie a karbantartónak. 

- Az iskola takarításához szükséges eszközök, anyagok rendszeresen kiszállításra 

kerülnek az intézménybe a közbeszerzésen nyertese által. A 2013-as fenntartóváltás 

óta a Tankerület munkavállalói közzé tartoznak a tálalókonyha dolgozói is, és attól 

fogva a mosogatáshoz, tisztításhoz szükséges eszközöket és anyagokat is mi 

biztosítjuk. 

A közétkeztetésre az önkormányzat kötelezett a törvény által. A közétkeztetés az étel 

előállításától az elfogyasztásáig szabályozott folyamat, így az annak részét képező 

tálalókonyha üzemeltetője az önkormányzat. A vagyonkezelési megállapodás nem tér ki 

a tálalókonyhára, annak működtetésére, az átadott ingó és ingatlan szerves részét 

képezi.  

Az előírások szerinti működtetés érdekében elkészíttettük a HACCP könyv aktualizálását, 

felülvizsgálatát egy szakértő céggel, amely rendszeresen megrendeli és elvégezteti nem 

csak a konyha, hanem az egész épület rovar- és rágcsálóirtását is.  

 

 

Makó, 2015. június 23. 

 

     

Czellár Mónika 

 mb. tankerület igazgató  

 


