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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A képviselő-testület munkatervébe beépítette a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

fenntartásában működő Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2019/2020. tanévben végzett  

tevékenységéről szóló  tájékoztató megtárgyalását.  

A napirendi ponthoz az írásos anyagot az általános iskola intézményvezetője  megküldte, mely 

az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

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 elmúlt tanévben 22 osztály indult, melyben a tanulók összlétszáma 419 fő volt. 

Megállapítható, hogy a tanulói létszám évről évre folyamatosan csökken.  Az intézménybe járó  

diákok közül  magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, mely 

összlétszámhoz viszonyított aránya, 52,3% volt.  Évek óta problémaként van jelen a mulasztott 

órák magas száma, melyben tett intézkedések számadatait az anyag melléklete tartalmazza 

részletesen.  

Az iskola tanulmányi átlaga 3,57. A kitűnő tanulók száma 56 fő, bukott tanulók száma 29 fő, 

melyből 14 fő ismétel évet.    

A tájékoztató tartalmazza továbbá a nevelő-oktató munkát ellátó humánerőforrás helyzetet, a  

feladatellátást biztosító  tárgyi feltételeket, az első évfolyamon elvégzett DIFER mérés adatait, 

a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos adatokat, szól a tehetséggondozásról, a 

felzárkóztatásról, az egyéni fejlesztésről, a partnerkapcsolatokról.  
 

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

véleményével, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Polgár, 2020. október 12. 

     

     Tisztelettel: 

       

         Tóth József 

                                                                                                              polgármester 

 

 

 



2 

 

 

Határozati javaslat 

……./2020. (X. 29.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskolája 2019/2020. tanévi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete    a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola   2019/2020-as 

tanév munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

2./  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről  az  intézmény vezetőjét értesítse. 

 

   Határidő: Folyamatos 

   Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 


