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Szegvári Ernőné Polgármester Asszony megtisztelő felkérése alapján a mellékletben foglaltak 
szerint megküldöm további szíves felhasználás céljából Kiszombor Nagyközség Képviselő-
testületének 2016. augusztus 30. napján tartandó ülésére a „Tájékoztató a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ kiszombori feladatellátásáról, az iskola működtetésének 
tapasztalatairól” napirendi pont vonatkozásában elkészített tájékoztató anyagot. 
 
Makó, 2016. augusztus 24. 
 
Tisztelettel és üdvözlettel: 
 
 Balázs József  
 tankerületi igazgató s.k.  
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Melléklet 

 

„Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiszombori feladatellátásáról, az 

iskola működtetésének tapasztalatairól” 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerülete 2013. január 01. napjától látja 

el a térségi közoktatási intézmények közöttük a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 

(OM-azonosító: 029697, cím: 6775 Kiszombor, Óbébai utca 6.) szakmai felügyeletét és 

működtetését.  

 
I. A feladatellátás a számok tükrében  

 
Az intézményben a 2015/2016-os tanévben 16 osztályban 326 tanuló folytatta tanulmányait, 
közülük 52 fő sajátos nevelési igényű tanuló, 2 fő magántanuló, 13 fő hátrányos helyzetű, 
és 36 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Az intézményben 45 fő tanuló bejáró, 34 
fő utaztatásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gondoskodott. Logopédiai 
ellátást 12 fő vett igénybe, gyógytestnevelés oktatásban 31 fő részesült. 
 
Az intézmény vezetője Szabóné Vígh Erzsébet, az intézményben kiírt és a nyár folyamán 
megtartott intézményvezető-helyettesi pályáztatási eljárás eredménye alapján újra 
megválasztásra került Hajklik János és Sinka Józsefné. 
 
A Kiszombori Dózsa György  Általános Iskola hatályos Alapdokumentumában foglaltak szerint 
368 tanulót fogadhat, a 2016/2017. tanévet 15 osztályban 309 tanuló kezdi meg az 
iskolában, közülük 21 fő az 1. osztályban kezdi meg tanulmányait. 138 tanuló részesült 
ingyen tankönyvellátásban az 1-4. évfolyamon, és 89 tanuló felsőbb évfolyamokon 
rászorultsági alapon. Az osztályok létszáma sem a minimális sem a maximális 
osztálylétszámot nem lépi át. 
 

  

Az óraszámok változása 

 
                                                              2015/2016.       2016/2017. tanév                                                                                               
Órakeret                                                775 óra             753 óra 
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II. Egyéni sajátosságok 

 

 
Az iskolaotthonos oktatási forma alsó tagozaton, 1-3. évfolyamon folyik. 
 
Csoportbontás 
 
Az idei esztendőben is indultak minimum 10 fővel különböző tanuló csoportok: 
osztálybontás magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv tantárgyból, szaktárgyi 
foglalkozások, egyéni fejlesztések, tanulószoba, szakkörök esetén valósul meg. 

Alsó tagozaton a szaktárgyi foglalkozások célja, hogy a gyerekek a saját képességük szerint 
tudjanak haladni, a pedagógusnak több lehetősége legyen – akár egyenként – segíteni a 
tanulóknak a gyakorlásban, a hosszú távú emlékezetbe való rögzítésben. 
 
Felső tagozaton 5. és 6. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, matematika és angol nyelvi 
órákon alkalmaznak képesség szerinti csoportbontást.  A homogén csoportok sok 
lehetőséget biztosítanak az alapos megértésre, gyakorlásra. Ezt az érdemjegyek javulása is 
tükrözi. 
 
A tanulószobát azok a gyermekek választják, akiknek nincs egyéb délutáni foglalkozásokon 
való részvételi kötelezettsége. Délután egyéni differenciált képességfejlesztés is történik, ez 
egy újabb csoportképzési lehetőség. Ezen csoportok létszáma 1-3 fő. Azok számára 
alkalmazzák, akik nehezebben sajátítják el a memoriter tananyagokat, vagy hosszabb ideig 
betegek voltak s szükségük van tanári segítségre a pótlásnál. A szakköri csoportok csak 
részben kötődnek tantárgyakhoz. Ezek a délutáni foglalkozások többnyire a gyerekek 
érdeklődésének megfelelően alakultak ki. A legtöbbjük sporthoz kötődik, de vannak 
középiskolai felvételit segítő felkészítések is. 
 

III. Pályázatok, alapítvány, sport- és szabadidős foglalkozásokhoz szükséges 

eszközök, tanulást segítő eszközök  
 

 
Két alapítványa van az iskolának a Kiszombori Diákokért Alapítvány és az Oláh Veronika 
Alapítvány. Nekik köszönhetően őszi, téli szünet előtt ösztöndíjak kerültek kiosztásra azok 
számára, akik 3-4 tantárgyból javítottak egy érdemjegyet. Év végén hagyományosan 7 000 
Ft/fő pénzjutalomban részesülnek a 7. és 8. évfolyamon kitűnő eredményt elért tanulók. 10 
000 Ft-os jutalmazásban részesül, aki nyolc éven át kitűnő eredményt ért el. Év végén a jeles 
tanulmányi eredményű alsós tanulókat és a tanulmányi versenyek helyezettjeit ugyancsak 
jutalomban tudjuk részesíteni. 
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Az intézmény sikeres pályázati tevékenysége az alábbi pályázatokra terjedt ki: 
 

�  „Határtalanul” 7. évfolyamosok kirándulása Erdélybe - nyertes pályázat, 

� 15 órás Mentor(h)áló csapat építő tréning a tantestületnek, 

� 10 órás Mentor(h)áló csapat építő tréning a tantestületnek, 

� Mentor(h)áló szakvizsgás mentor tanári továbbképzés 4 fő részére, 

� Dechatlon pályázat került benyújtásra az iskolaudvar felújítására 5 millió Ft értéket 

megcélozva. 

� Öko Iskola rendezvényeire benyújtott pályázat, 

� Mini tanoda, Tini tanoda 60 millió Ft összértékben, 

� Holdkő pályázat (informatikai eszközpark és a könyvtár bővítésére) 1 200 000 Ft 

megpályázott összegre. 

 
Tanulást segítő eszközök: 
 
A TIOP 1.1.1. pályázat keretében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ segítségével az 
iskolai informatikai eszközparkja 29 számítógéppel, 15 monitorral és 1 szerverrel bővült. Az 
internetes hálózat bővítése folyamatban van. 
 
Sport- és szabadidős foglalkozásokhoz szükséges eszközök 

A sportoláshoz szükséges kiegészítők terén jó az ellátottság, de folyamatosan újítani kell. A 
szabadidős foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése folyamatos. 
 

IV. Szervezeti jellemzők: 

 

Az intézmény vezetősége: 1 fő igazgató, 
           2 fő igazgató helyettes 
 
E területen nem történt változás az idén, rendszeresen végzik az óralátogatásokat. 
 
Az intézmény vezetősége minden héten tart értekezletet, amelynek fő témája a napi 
felmerülő esetek mellett a munkatervükből fakadó feladatok megbeszélése, kiértékelése, új 
feladatok meghatározása. 
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V. Szakmai tevékenység  

 

Az oktató-nevelő munka kiemelt feladatai az intézményben a pedagógusok igényei és a 

fenntartói óralátogatások megbeszélései alapján: 

� A házi feladatok mennyisége alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz.  

� Az alapdokumentumok átdolgozása: Helyi tanterv elvárásainak és az új tankönyvek 

követelményeinek kompatibilissé tétele. 

� Az órai követelmények teljesíthető mennyiségűek legyenek. 

� Az alapozó és haladó csoportok között a tananyag mennyiségének optimális 

elosztása. A csoportbontások hatékonysága egyértelműen kimutatható: nincs bukás, 

tanulmányi verseny eredmények jelentős mértékben javulnak, a gyerekeknek egyre 

több egyéni sikerélményben van részük, a motiváltságuk növekszik.) 

� Egységes módszertani elvárások megfogalmazása. 

� A szülők korrekt tájékoztatása gyermekük tanulmányi előmeneteléről.  

� Nyomon követhető dokumentáció: tematikus terv, óravázlat, tanulók füzeteinek 

vázlatterve, e-napló rendszeres vezetése, osztályzatok rendszeres beírása, 

dicséret/elmarasztalás rendszeres vezetése, 

tehetséggondozásra/versenyfelkészítésre fejlesztési terv. Egyéni fejlesztés 

dokumentációjának pontos vezetése.  

� A 4. évfolyam stratégiai fontosságú. 

� A továbbképzéseken elsajátított ismereteket az iskolai módszertanba szükséges 

beépíteni.  

� Módszertani változatosság alkalmazása. 

� Új kollégák mentorálása. 

� Tanulói teljesítményromlás, hiányzás esetén a szülők haladéktalan értesítése. 

 
VI. További információk: 

 

 
Tankerületünk hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztat a járásban 

összesen 22 fő munkavállalót. Közülük 2 fő takarító és 1 fő udvaros-karbantartó a Kiszombori 

Dózsa György Általános Iskolában kerül foglalkoztatásra, ezzel segítve a technikai dolgozók 

munkáját, hogy a tanulók környezete tiszta, rendezett legyen.  

 

A munkaügyi feladatokat már nem az intézményi munkatársak végzik a KIR3 rendszerben, az 

új KIRA rendszert a tankerületben kezeljük.  Az átsorolások, távolléti adatok és a nem 

rendszeres kifizetések (pl. munkába járás) ellenőrzést követően a tankerületben kerülnek 
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hitelesítésre, továbbításra a Magyar Államkincstár felé. A pénzügyi-gazdasági feladatok a 

korábbi évek gyakorlatához hasonlóan történnek. Kötelezettségvállalásra a tankerületi 

igazgatója jogosult, az igénybejelentés engedélyezését követően kerülhet sor beszerzésre, 

megrendelésre. Az intézményvezetők teljesítésigazolásra jogosultak. A teljesítésigazolást 

követően a számlák pénzügyi teljesítése a tankerületben történik. Szükség esetén a 

készpénzes kifizetésekhez a tavalyi tanévben vásárlási előleget biztosítottunk az intézmények 

számára. 

 

A működtetésre vonatkozó tényadatok az alábbiak szerint alakultak a 2013-2015. 

költségvetési években: 

 

 
2013. évi 

tény 
(e Ft) 

2014. évi 
tény 
(e Ft) 

2015. évi 
tény 
(e Ft) 

Személyi juttatások összesen 14.298 13.651 14.239 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen 3.860 3.686 3.850 

Dologi kiadások összesen 12.648 13.314 13.410 

Működtetési kiadások összesen 30.806 30.651 31.499 

 

 

Az intézmény összes bérköltsége a 2015/2016. tanévben 137.058.447,- Ft, annak járulékai 

36.230.533,- Ft összeget tettek ki. 

 

A tanév során 606.702,- Ft összegben vásároltunk tisztítószereket valamint 287.230,- Ft 

összeget fordítottunk karbantartási anyagra, mely tartalmazza a nyári karbantartáshoz 

biztosított anyagokat is.  

 

A projektorok javítása folyamatos volt, ebben az évben 134.061,- Ft –os költséget tett ki. 

 

Készítette: Czellár Mónika, tanügy-igazgatási referens 

Makó, 2016. augusztus 23. 

Átdolgozta: Balázs József, tankerületi igazgató 

Makó, 2016. augusztus 24. 
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VII. Működtetési, műszaki tájékoztatás 

 

2013. 01. 01-től üzemeltetjük az iskolát. A kezdeti pénzügyi nehézségek után mára 
eljutottunk oda, hogy a számlák kifizetése naprakész, nincs pénzügyi elmaradás, sőt a 
nyári karbantartást már úgy tudtuk megtervezni, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre 
állt. 
 
Míg 2015 nyár elején az épületekben elvégzendő nyári karbantartási munkákat a 
tulajdonossal, az önkormányzattal közös helyszíni bejáráson állapította meg a KLIK, 
addig ebben az évben az önkormányzat és az iskola vezetősége közösen. A vizesblokkok 
tisztasági meszelésén túl 2015 nyarán három tantermet festtettünk ki valamint végeztük 
el a parketta felújítását., továbbá a nyílászárók külső oldali mázolását. Ezen a nyáron 
Polgármester Asszony kérésének megfelelően csupán tisztasági meszelésre került sor a 
vizesblokkokban és két tanterem kifestése, parketta felújítása történt meg. Utóbbi 
esetében változtattunk a parketta lakkon, ugyanis a használat során bebizonyosodott, 
hogy a vizes hígítású parkettalakk sokkal hamarabb tönkrement, mint a kétkomponensű. 
Ezért az önkormányzat szakemberének kérésére most oldószeres lakkanyagot 
rendeltünk.  
 
A tornacsarnokban levő központi fűtés keringtető-szivattyúja tönkrement, amely okának 
kiderítését a 2015-ben lefolytatott helyszíni bejáráson részt vevő szakember vállalta. A 
vizsgálat eredményéről nem kaptunk visszajelzést. 
 
Januárban megjavíttattuk a titkárság melletti teakonyhában levő kombi gázkazánt. 
 
Februárban felszereltünk az Óbébai utcai épületben 4 db routert. Ezzel biztosítottuk a 
teljes épületben az internetkapcsolatot, mivel az épület felújításakor kiépített/felújított 
kábeles hálózat gyakorlatilag használhatatlan volt. 
 
A Sulinetes fejlesztésre irányuló pályázat segítéségével beszerzett eszközökkel az 
oktatási épületekben biztosítottá vált a közösségi terekben az internethez való wifis 
csatlakozás. A kiépített új rack szekrényekbe új Sulinetes internet átvitellel lesz biztosítva 
a közösségi terekben a biztonságos internetkapcsolat és a számítástechnika teremben a 
kábeles hálózat. 
 
A TIOP-1.1.1-es pályázatból érkezett számítógépek segítségével lecseréltük az Óbébai 
utcai számítástechnikai teremben a gépeket és monitorokat. Ezzel megoldódott az a 
nagyon nagy probléma, hogy az elavult hardverekre nem lehetett feltelepíteni a tanulók 
oktatásához nélkülözhetetlen legújabb szoftvereket. Az itt felszabadult gépeket és 
monitorokat az iskola vezetőségének döntése alapján az épületek között szétosztották. 
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A többségét a Móricz utcai informatikateremben üzemelték be, de jutott a DÖK 
szobába, könyvtárba, tantermekbe, valamint a tornacsarnokba is.  
Március-áprilisban a korábban pályázatból beszerzett digitális táblák kivetítői közül kettő 
természetes elhasználódás miatt tönkrement. A pesti szakszervizbe kellett felküldeni 
javíttatásra. A speciális projektor cseréje 5-600 ezer forint lenne, ezért a nagyjából 
százezer forintba kerülő javítás-felújítás mellett döntöttünk tekintettel arra, hogy a 
szakember véleménye szerint, ezzel több évre meghosszabbítottuk az élettartamát.  
 
Sajnos a nyár elejére ismét két digitális tábla ment tönkre. Ezeket is felküldtük 
Budapestre a szakszervizbe diagnosztika és javíttatás céljából. Az iskolakezdésre 
remélhetőleg a javítási és felújítási munkálatok elvégzésre kerülnek.  
 
A karbantartó és a közcélú foglalkoztatott segítségével folyamatosan végezzük a 
karbantartási munkákat, melyhez a szükséges anyagokat mindig biztosítjuk. Így valósult 
meg az alsósok tornaszobájában a padok felújítása is. De a 2015-ben, a tönkrement 
benzinmotoros fűnyíró helyett megvásárolt fűkaszához nem csak a benzint, olajt és 
damilt vásárolunk rendszeresen, hanem a védőeszközöket is. 
 
A karbantartó, a takarítók és a konyhások részére védőeszközök, és munkaruhák is 
beszerzésre kerültek. 
 
A takarításhoz, a konyha üzemeltetéséhez szükséges tisztítószerek és eszközök 
beszerzése előzetes igényfelmérés alapján történik, 3-4 havonta. 
 
Az előírásoknak való megfelelés érdekében a papírárút 2015-től már nem a 
tisztítószerekkel együtt kell beszereznünk, hanem közvetlenül a BVOP-től. 2016-ban ez 
ismét változott. A KLIK és a BVOP megállapodása alapján, a keret terhére, központilag 
küldik meg a tankerület részére.  
 
A tálalókonyha iskolaépületben való elhelyezkedése miatt a rovar-, és csótányirtást 
évente kétszer kell elvégezni. A munka elvégzését nem lehet minden alkalommal 
megversenyeztetni, mivel a szakembernek méregnaplót kell vezetnie, a kihelyezett 
mérgek hatóanyagát meg kell változtatnia és a kihelyezett csapdák tervét is mindig 
frissítenie kell. Ezért a munka elvégzésére szerződött vállalkozó lett kiválasztva. 
 
Szintén a konyha miatt korábban el kellett készíttetnünk a HACCP kézikönyvet. Az abban 
foglaltak betartását illetve a változó jogszabályoknak való megfelelés vizsgálatát évente 
el kell végeztetnünk a kézikönyvet készítő szakcéggel.  
 
A HACCP előírásoknak való megfelelés miatt, a korábban használt kéztörlők használatát 
meg kellett tiltani. Az előírt papírtörlők beszerzése az igényhez igazodva folyamatos. 
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A 2015-ben tönkrement, önkormányzattól átvett fénymásolók helyére beállított bérelt 
fénymásoló üzembentartása mellett szükségessé vált az egyik régi fénymásoló felújítása 
is, továbbá az igazgatói irodában levő színes multifunkciós gép megjavíttatása. 
 

 
Készítette: Banyó Zoltán, műszaki referens 

        Makó, 2016. augusztus 23. 

Véglegesítette és jóváhagyta: Balázs József, tankerületi igazgató 
        Makó, 2016. augusztus 24. 

 

 
 
        
 


