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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A Képviselő-testület a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  és a fenntartásában működő 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2018/2019. tanévben végzett  tevékenységéről szóló  

tájékoztató megtárgyalását a novemberi ülésére ütemezte be. 

A napirendi ponthoz az írásos anyagot mind a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

igazgatója, mind a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  intézményvezetője  megküldte, 

mely az előterjesztés mellékleteit képezik.  

 

A  Hajdúböszörményi Tankerületi Központ tájékoztatója számot ad a 2018/2019. tanévben 

végzett szakmai és gazdálkodási feladatokról.  

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   Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 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 többek között tájékoztatást ad  a nevelő-oktató munkát segítő humánerőforrásról, a  

feladatellátást biztosító  tárgyi feltételekről, a munkatervben foglaltak megvalósításáról, a 

továbbképzésekről.  A 2018.  október 1-jei  statisztikai  adatok alapján a 23 induló osztály 

tanulói létszáma 441 fő volt. Megállapítható, hogy a tanulói létszám évről évre folyamatos 

csökkenést mutat.  Az intézménybe járó  tanulók közül  magas a hátrányos és a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók létszámhoz viszonyított aránya, mely 48%.  A legnagyobb gondot 

a tanulói hiányzás jelenti, amelynek legfőbb oka a szülői odafigyelés, a gondoskodás hiánya, 

melynek csökkentése érdekében minden esetben megtették a szükséges intézkedést.  
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Az iskola tanulmányi átlaga 3,5. A kitűnő tanulók száma 54 fő, bukott tanulók száma 56 fő, 

melyből 15 fő ismétel évet.    

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  33 tanulóból 1 fő gimnáziumba, 10 fő szakgimnáziumba, 22 fő szakközépiskolába 

nyert felvételt.  

Szól az anyag a tehetséggondozásról, a felzárkóztatásról és az egyéni fejlesztésről, valamint 

bemutatja a tanórán kívüli tevékenységek lehetőségeit is. A beszámolóból megismerhetjük  

továbbá a támogatott  pályázatokat, ellenőrzéseket,  partnerkapcsolatokat. 
 

 

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

véleményével, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2019. november 18. 

     

     Tisztelettel: 

 

          

 

         Tóth József 

                                                                                                              polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

……./2019. (XI. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ és a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2018/2019. tanévben 

végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2018/2019. 

tanévben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót  a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola   2018/2019-es 

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 


