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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A Képviselő-testület a „Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  2017/2018. 

tanévben végzett  tevékenységéről”  szóló  előterjesztés tárgyalását a  2018. szeptemberi 

testületi ülésre ütemezte be. 

A napirendi ponthoz az írásos anyagot  a Hajdúböszörményi Tankerület  igazgatója, valamint a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  intézményvezetője  megküldte. 

A  Hajdúböszörményi Tankerületi Központ tájékoztatóját az előterjesztés 1. sz. melléklete 

tartalmazza, mely számot ad a 2017/2018. tanévben végzett tevékenységéről. A 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2016. november 30. napjával alakult  és 2017. január 

1. napjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként négy járás területén, teljes körűen 

ellátja  a jogszabályok útján hatáskörébe rendelt  köznevelési intézmények fenntartói, 

működtetői és vagyongazdálkodási feladatait.  

 

2017. szeptember 1. napjától  a Tankerületi Központ  működésében  21 intézményi székhelyen, 

9 tagintézményben, 27 telephelyen, összesen 57 feladatellátási helyen folyik a nevelő - oktató 

munka.  A Tankerület köznevelési feladatkörben  általános- és középiskolai nevelés-oktatást, 

általános iskolai és középiskolai kollégiumi ellátást, gyógypedagógiai ellátást, utazó 

gyógypedagógusi feladatokat, alapfokú művészetoktatási feladatokat végez.   Az anyag  

tartalmazza  a tanulólétszám változásait, az alkalmazottak létszámát,  a tanulmányi helyzetet, a  

tanévre vonatkozó gazdálkodási feladatokat, illetve a pályázatok által megvalósuló 

programokról  kapunk tájékoztatást. 

 

A   Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  fenntartásában működő Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola   tájékoztatóját a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Az intézmény  az 1-8 évfolyamon ellátja  a nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó 

iskolai oktatást, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, illetve az egésznapos 

iskola működtetését.  

Az anyag tájékoztat  a nevelő-oktató munkát segítő humánerőforrásról, a  feladatellátást 

biztosító  tárgyi feltételekről.  A 2017  október 01.-i  statisztikai   adatok alapján a tanulói 

létszám: 482 fő, az  induló osztályok száma 23 volt.  Megállapítható, hogy a tanulói létszám 

évről évre folyamatos csökkenést mutat.  Az intézménybe járó  tanulók közül  kiemelkedően  

magas arányú a BTM-es,  a HH-s és HHH-s tanulók száma.   A 2-8 évfolyam átlageredménye 

3,5.  A beszámolóból megismerhetjük  a  sajátos nevelési igényű  és beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók  helyzetét, előírt fejlesztéseket a hiányzási mutatókat, 

az egész napos, valamint  tanórán kívüli  iskolai foglalkozásokat.   A tanárok a  tanórai munka 



mellett   igyekeznek a tanulókat,  versenyekre, közösségi munkába, iskolai rendezvényekbe is 

bevonni. Az iskola minden évben elvégzi az első évfolyamon a DIFER mérést, melynek az 

elmúlt tanévi eredménye a beszámolóban szerepel.   Az anyag tartalmazza továbbá az 

intézmény  továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos szervező munkáját, mely alapján az 

elmúlt tanévben  58 tanulóból 57 tanuló nyert felvételt  középiskolákba.  Az intézményben 

nincs gyermekvédelmi felelős, a feladatokat az osztályfőnökök látják el, akik  rendszeres 

kapcsolatot tartanak a szülőkkel, a család-és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a 

háziorvosokkal.  Az iskola  a rendezvényeit éves munkaterv alapján szervezi, mely során az  

iskolai rendezvények mellett a városi programokba is rendszeresen bekapcsolódnak.  A 

beszámolóból megismerhetjük  továbbá a támogatott  pályázatokat, ellenőrzéseket,  

partnerkapcsolatokat. 
 

Az iskola kiemelt célként kezeli a gyermek- és ifjúságvédelem területén a prevenciót, a 

jelentkező problémák kezelését és megszüntetését, az alaptevékenységből fakadó legfontosabb 

feladatok elvégzését és az iskolával szembeni elvárásoknak való megfelelést. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A mellékelt beszámolók által tájékoztatást kaphattunk a Hajdúböszörményi Tankerületi 

Központ és a fenntartásában működő  Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  2017/2018-as 

tanévben végzett tevékenységéről.   
 

Kérem a  Tisztelt Képviselő-testületet, hogy  az előterjesztésben  foglaltakat megtárgyalni, 

véleményével, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Polgár, 2018. szeptember 18. 

     

      Tisztelettel: 

 

 

         Tóth József 

                                                                                                                      polgármester 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testületének 

……./2018. (IX. 27.) sz. határozata 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

„Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2017/2018. tanévben 

végzett tevékenységéről” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ 2017/20178 tanévben végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót  a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola   2017/2018-as tanév 

munkájáról szóló tájékoztatóval együtt  elfogadja.  

 

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

értesítse. 

 

 Határidő: Folyamatos 

 Felelős:   Tóth József polgármester 



 


