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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi
hatalma… Nem termékeny lapány, hegyek, ásványok,
éghajlat teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja. Igazibb súly s erő az emberi
agyvelőnél nincs. "
Széchenyi István
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kormány a tankerületi központokat jelöli ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontja
szerinti, az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként.
A Szegedi Tankerületi Központ 2016. november 30-án kezdte meg működését a Szegedi, Mórahalmi és
a Kisteleki járások illetékességi területén működő 41, majd később 40 állami fenntartású köznevelési
intézményével, széleskörű feladatellátással (általános iskola, gimnázium, művészeti szakgimnázium,
alapfokú művészeti iskola, kollégium, egységes gyógypedagógiai és módszertani intézmény, pedagógiai
szakszolgálat). 2017. január 1-étől az illetékességi körbe tartozó köznevelési intézmények működtetése
és fenntartása a tankerületi központ feladatkörébe tartozik.
A Szegedi Tankerületi Központ fejlesztési terve a feladatellátáshoz tartozó intézményhálózat 2016. évi
statisztika tényadatain nyugvó helyzetelemzésre épülve fogalmazza meg szervezetének, köznevelési
rendszerének fejlesztési javaslatait, stratégiai irányait, céljait. A fejlesztési elképzelések alapja a helyzetelemzés értékelésén túl a jogszabályi környezetet alapul véve fókuszál arra, hogy a nagyobb állami
szerepvállalással biztosítsuk a racionálisan, hatékonyan és fenntartható módon működő minőségi köznevelési feladatellátást; a jobb feltételeket teremtő, minőségi intézményhálózat megteremtésével, fejlesztésével és működtetésével.
Célunk egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési
rendszer kialakítása, melyben köznevelési intézményeink hatékonyan, szakszerűen, törvényesen, eredményesen és fenntartható módon működnek, felkészült munkatársakkal, szakmailag magas színvonalon
látják el köznevelési feladataikat. Az intézmények vezetése a stratégiai célok megvalósítását szem előtt
tartva, tervszerűen végezi feladatát, ösztönözve munkatársait ismereteik bővítésére, megújítására. Az
intézményfejlesztések összhangban vannak a fenntartói elvárásokkal és a partneri igényekkel.
Hívó szavaink, mint partneri együttműködés, tudásmegosztás, innováció, jellemzik fejlesztési elképzeléseinket. A Szegedi Tankerületi Központ a köznevelési intézményekkel partneri együttműködésben,
fenntartóként kívánja biztosítani az esélyteremtő, versenyképes tudást közvetítő minőségi oktatás- nevelés személyi és tárgyi feltételeit, hatékonyan, racionálisan és fenntartható módon működő intézményhálózatát, mely a gazdasági, társadalmi kihívásokhoz sikeresen és rugalmasan alkalmazkodó, egészséges
lelkületű, innovatív, környezettudatos, pozitív szemléletű fiatalokat nevel, oktat.
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2. HELYZETÉRTÉKELÉS
2.1. A Tankerületi Központ gazdasági és társadalmi környezetének értékelése
A Szegedi Tankerületi Központ Csongrád megye dél, dél-nyugati részén elhelyezkedő három járás (Kisteleki, Mórahalmi, Szegedi) területére terjed ki (1. számú melléklet).
2.1.1.

A Tankerületi Központ gazdasági környezetének értékelése

2.1.1.1. Földrajzi helyzet
Csongrád megye az Alföld legkisebb területű megyéje, földrajzilag a Bánság és a Bácska, közigazgatásilag a magyar-román és a magyar-szerb határ találkozásánál fekszik.
Tájszerkezete, a megye méretéhez képest rendkívül változatos. Alapvetően három középtáj határozza
meg: a Duna-Tisza közi síkvidék, az Alsó-Tiszavidék, és a Körös-Maros köze. Ez a három középtáj
igen eltérő komplex táji feltételrendszert biztosít a településrendszer alakulásának, a mezőgazdálkodásnak, a vízgazdálkodásnak, a természetvédelemnek.
A térség az ország napfényben leggazdagabb vidéke, a napsütéses órák száma meghaladja a 2000-et, és
az évi középhőmérséklet (10,5-12°C) magasabb az országos átlagnál. Csongrád megye vízrajza változatos: felszínét a Tisza és holtágai, a Maros, a Körös folyók, továbbá sok tó és csatorna tagolja. Itt húzódnak az ország legmélyebb fekvésű területei. A megye termál- és gyógyvizekben egyaránt gazdag, a hazai hévízkészlet egyötöde itt található. Itt halmozódtak fel az ország legjelentősebb kőolaj- és földgázkészletei is, melyek a hazai kitermelés több mint felét biztosítják.
A megye nyugati részét gyengébb, deflációval veszélyeztetett, gyümölcs- és zöldségtermesztésre alkalmas homoki talajok, a középső részét öntéstalajok, míg keleti részét keleti harmadán többnyire kiváló és
jó termőképességű, a Tisza árteréhez kapcsolódó középső területen savanyú réti és öntéstalajok borítják.
A termőföld fizikai állapotával kapcsolatban valószínűsíthető, hogy a feltételezett éghajlati változások –
az aszályosodás, a talajvíz szintjének jelentős csökkenése, a tél melegedése - a megye egész területét
érintik.
2.1.1.2. Gazdasági helyzetkép
2.1.1.2.1. Gazdasági szektorok, GDP
Csongrád megyében jelentős, az országos és a vidéki átlagot is meghaladó a mezőgazdaság aránya a
GDP-ből, az iparé és építőiparé átlagos, míg a szolgáltatások részesedése az országos és a vidéki átlag
között volt 2010-ben. A kertészet, az állattartás és az élelmiszeripar komoly termelési hagyományokkal
rendelkezik, és elindult a korszerű klaszterképződés (biotechnológia, mezőgazdaság, élelmiszeripar). A
tudásintenzív iparágak és szolgáltatások által foglalkoztatottak száma alapján azonban a Dél-alföldi
régió egésze az Európai Uniónak az alacsony technológiájú perifériális térségei közé tartozik. Az ipar
térszerkezete erősen koncentrált a megyében, a jelentős ipari vállalkozások lényegében csak a megyeszékhelyen és a nagyobb városokban vannak jelen. A megye többi részét igen gyenge gazdasági teljesítmény, jelentéktelen turisztikai ipar jellemzi.
A jelenleg elérhető adatok alapján arra lehet következtetni, hogy a szolgáltató szféra terjedése lassul, és
az ipari tevékenységek bruttó hozzáadott értékből való megyei részesedése növekszik, kis mértékben
pedig a mezőgazdaságé is, a szolgáltatások rovására (2. számú melléklet).
2.1.1.2.2. Regisztrált- és működő vállalkozások számának alakulása
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A KSH nyilvántartása szerint Csongrád megyében 2016. december végén 79 ezer gazdasági szervezetet
tartottak nyilván, 1,3%-kal többet, mint egy évvel korábban. A szervezetek döntő hányada (92%-a) vállalkozás volt. A vállalkozások 22%-át társas vállalkozásként, 78%-át önálló vállalkozóként regisztrálták. Az önálló vállalkozók száma 2,2%-kal növekedett, a társas vállalkozásoké 1,4%-kal csökkent.
A közel 16 ezer megyei székhelyű társas vállalkozás csaknem héttizedét korlátolt felelősségű, több mint
egynegyedét betéti társaságok adták, részvénytársaságként 180 szerepelt a nyilvántartásokban. Az előző
év azonos időpontjához képest mindhárom társasági forma körébe sorolt vállalkozások száma mérséklődött.
Az 57 ezer önálló vállalkozó 41%-a mellék-, 37%-a főfoglalkozásúként, 22%-a nyugdíj mellett tevékenykedett. A fő- és mellékfoglalkozásúak száma bővült, a nyugdíjasoké csökkent 2015 azonos időpontjához képest.
A legtöbb vállalkozás (28 ezer) mezőgazdasági profilú volt. Fő tevékenységük alapján az előbbi mellett
az ingatlanügyletek (8,1 ezer), a kereskedelem (7,0 ezer), illetve a tudományos és műszaki tevékenység
(6,6 ezer) nemzetgazdasági ágakban nyilvántartott vállalkozások voltak a legelterjedtebbek (3. számú
melléklet).
A vállalkozások legnagyobb hányada a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban működik, részesedésük 24%. 10% feletti arányban találhatóak a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, a
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, illetve az építőipar nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások.
Fontos megemlíteni a feldolgozóipart, amely annak ellenére, hogy részesedése csak 8%-os, foglalkoztatási potenciálja ennél lényegesen magasabb, mivel az ágazat munkaerő-igénye jelentősnek számít.
2.1.1.2.3. Mezőgazdaság
Csongrád megye mezőgazdasági szempontból az egyik legjelentősebb megye. Földrajzi adottságai kiváló termőfölddé teszik a területet. A 2010-es KSH adatok alapján a használatban lévő földterület nagysága 448.518 hektár, melynek 56,7 %-a szántó. A megye növénytermesztésében jelentős szerepet játszik a
szegedi fűszerpaprikán kívül a gabona-, zöldség- és gyümölcstermesztés.
Fontos megemlíteni a mezőgazdasági termékekre épülő feldolgozóipar kiemelkedő jelentőségét, ugyanis a megye legnagyobb vállalkozásai a sertés- és baromfifeldolgozás, valamint a fűszernövény termelés
és a konzervipar területén működnek.
2.1.1.2.4. Ipar
Csongrád megyében a következő tevékenységek megyei koncentrációja jelentős: élelmiszeripar, információs és kommunikációs technológia, kutatási tevékenységek, turisztika, építőipar, megújuló energetika, gépgyártás és textilipar.
Csongrád megyében a GDP közel egynegyedét adó (24%) ipar termelése az elmúlt évtizedben jelentősen és tartósan csökkent. Az ipar foglalkoztatja a megyében alkalmazásban állók több mint egynegyedét
(27%, 27 311 főt), amelynek 88%-a a feldolgozóiparban, 12%-a a villamos energia- gáz-, gőz-, vízellátásban dolgozik. Az ország félporcelán lakás-felszerelési termékeinek döntő hányada kerül ki a megye
építőanyag iparágából.
Az ipar egyik jelentős termelő ágazata Csongrád megyében a nem megyei székhelyű bányászat, a szénhidrogén kitermelés és feldolgozás. Hazánk legnagyobb kőolaj- és földgáztelepei találhatók a megye
földterületének mélyebb rétegeiben. Csongrád megyében a kutatást és termelést végző MOL NyRt. több
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mint 700 ezer tonna kőolajat (az országos termelés 60%-át) és 1,43 milliárd m3 földgázt (az országos
termelés 47,5%-át) termel ki éves szinten. A helyi élelmiszeripar kiválósága a Pick Szeged Zrt. amelyik
az ország legnagyobb húsfeldolgozó vállalata.
2.1.1.2.5. Szolgáltatás
Szeged sokszínű kulturális kínálattal rendelkező megyeszékhely, Győr mellett az egyetlen határ menti
nagyváros, ahol jelentős a nemzetközi
vonzású rendezvény- és konferencia-turizmus.
A megye a színvonalas oktatási-képzési bázisának köszönhetően (pl: Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Lézerközpont ELI) az átlagnál magasabb képzettségű népességgel rendelkezik.
A megye idegenforgalmi sajátossága elsősorban a határmentiségből adódó tranzitforgalom.
2012. január–szeptembere között a szálláshelyek bruttó árbevétele némileg meghaladta a 3 milliárd forintot, ez egy év alatt – az országos átlagnál nagyobb mértékű – 12%-os növekedést jelentett.
Csongrád megye különleges természeti kincseket, köztük európai közösségi jelentőségű – NATURA
2000 – természetvédelmi területeket és nemzetközi jelentőségű, a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó vadvizeket, és számos, a természetvédelmi törvény erejénél fogva – ex lege – védett lápot és szikes
tavat tudhat a magáénak. Mindezek a területek az egyre népszerűbbé váló – preventív egészségturizmusnak is tekinthető – öko-, aktív és falusi turizmus révén is felértékelődnek.
A turizmussal kapcsolatban kiemelhető, hogy a geológiai adottságoknak köszönhetően Csongrád megye
gazdag termál- és gyógyvízkészlettel rendelkezik. A megyében hat nagy látogatottságú gyógyfürdő létesítmény üzemel.
2.1.2.

A Tankerületi Központ demográfiai környezetének értékelése

2.1.2.1. Településszerkezet
Csongrád megye településrendszere népesség, kiterjedés és az egyes települések szerkezete szempontjából is meglehetősen változatos (4. számú melléklet).
Csongrád megye 60 településsel rendelkezik, közöttük Szeged, 162 ezer főt meghaladó lakosával, az
ország harmadik legnépesebb városa.
A községhálózatra – a síkvidéki adottságoknak megfelelően – általában a viszonylag nagy terület és
ezer főt meghaladó népesség a jellemző, a megyében azonban, főleg a 20. századi községalakításoknak
köszönhetően, ennél jóval kisebb települések: aprófalvak is előfordulnak, különös tekintettel a megye
délkeleti határán.
A megye 60 települése közül 14 népessége nem éri el az 1000 főt, közülük 9 községé az 500 főt sem. A
legnagyobb népességű és jelentős foglalkoztató szerepet is betöltő község Algyő (5108 lakossal).
Csongrád megyét jelenleg a megyeszékhely (Szeged) mellett még egy megyei jogú város (Hódmezővásárhely), további nyolc város (Csongrád, Kistelek, Makó, Mórahalom, Szentes, Csanádpalota, Mindszent, Sándorfalva), 4 nagyközség (Algyő, Kiszombor, Nagymágocs, Szegvár) és 46 község alkotja. A
2013. január 1-jén hatályba lépő új közigazgatási rendszerben hét város (köztük a két megyei jogú város) járási székhellyé vált (Csongrád, Hódmezővásárhely, Kistelek, Makó, Mórahalom, Szeged és Szentes). Ennek megfelelően csupán három városi jogállású település: Csanádpalota, Mindszent és Sándorfalva marad közigazgatási szerepkör nélkül.
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2.1.2.2. A népességszám változása
Csongrád megyében a lakónépesség száma 404 459 fő volt 2016-ban. A megyei népesség nagyobb része a két megyei jogú városban, Szegeden és Hódmezővásárhelyen él. A lakónépesség 48,4%-a férfi,
51,6%-a nő (5. számú melléklet).
Pozitívnak értékelhető, hogy az előzetes adatok szerint (KSH) 2016-ban Csongrád megyében a főbb
népmozgalmi események kedvezőbben alakultak, mint egy évvel korábban.





A megyében 3400 gyermek született, és 5200 személy hunyt el. Az élveszületések száma 1,4%kal nőtt, a halálozásoké – az országos átlagnál (3,6) nagyobb mértékben – 8,2%-kal visszaesett
az előző évhez képest.
A természetes fogyás 1800 fővel csökkentette a megye lakónépességét, 22%-kal kisebb mértékben, mint 2015-ben.
A házasságkötések száma továbbra is emelkedik. 2016-ban 1950 pár kötött házasságot, 4,8%-kal
több, mint az előző évben.

2.1.2.3. A népesség korcsoportos megoszlása
A 2011 és 2016 között a fiatalkorúak (0-14 éves) aránya 0,25 százalékponttal csökkent 13,67%-ról
13,4%-ra. Az idős (60 év feletti) népesség aránya 2,69 százalékponttal, 24,17%-ról 26,9%-ra emelkedett, míg a munkaképes (15-59 éves) korú lakosság részaránya 2,37 százalékponttal – 62,17 %-ról
59,7%-ra – módosult ezen időszak alatt (6. számú melléklet).
A népesség folyamatos elöregedése az állandó népességről készült kimutatásokban is tetten érhetők.
Mivel a fiatalkorúak arányának csökkenése kisebb mértékű, mint az időskorú lakosság arányának növekedése, az eltartottsági ráta változása jelentős az elmúlt másfél évtizedben (7. számú melléklet).
2.1.2.4. Népesség mozgások
A népességmozgás jellemző irányai:





Szeged, mint iskolaváros jellemzője az ideiglenesen itt tartózkodók magas száma;
a határ közelségéből adódóan jellemző a külföldi munkavállalók jelenléte;
a szociálisan hátrányos helyzetűek külterületre való költözése;
a családok egy része az árkülönbségek miatt a járási központból kiköltözve, a környező településeken (10–20 km-es körzetben) vásárol ingatlant és vállalja a napi ingázást.
A térség népességfogyásának fő oka, hogy bár az odavándorlások száma meghaladja az elvándorlókét,
ugyanakkor a halálozások száma jelentősen meghaladja az élveszületések számát (8. számú melléklet).
2.1.2.5. Képzettség
A munkaerő minőségének, szaktudásának legfőbb meghatározó tényezője annak képzettsége. A 2001.
és 2011. évi népszámlálás során felmérték a 7 évesnél idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettségét (9. számú melléklet). Az adatok az átlagos képzettségi szint jelentős javulásáról tanúskodnak:
 az általános iskolák 8 évfolyamát sem teljesítők száma csaknem a felére csökkent,
 a kizárólag általános iskolai végzettséget megszerzők aránya 7 százalékponttal mérséklődött,
 az egyéb végzettséggel rendelkezők száma változó mértékben emelkedett – a pozitív folyamatok
különösen szembetűnőek a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számában: 2011-ben közel kétszer annyian rendelkeztek főiskolai vagy egyetemi oklevéllel, mint 2001-ben.
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A pozitív folyamatok ellenére a megye átlagos képzettségi szintje továbbra is elmarad az országos átlagtól: az alacsony képzettségűek aránya magasabb, míg a felsőfokú végzettségű lakosság részaránya
alacsonyabb. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a terület nem képes elegendő munkahelyet biztosítani a
diplomások számára, így az érintett települések népességmegtartó ereje is kisebb.
2.1.3.

A Tankerületi Központ oktatási környezetének értékelése

2.1.3.1. Óvodai környezet bemutatása
Csongrád megyében 46 köznevelési intézmény, 116 feladatellátási helyen lát el óvodai feladatot, az
intézmények több mint fele települési önkormányzatok fenntartásában működik. Valamennyi egyházi
intézmény egyoldalú nyilatkozat alapján vesz részt az óvodai feladatellátásban, a magánintézmények
fenntartói közoktatási megállapodást, illetve köznevelési szerződést az óvodai feladatra vonatkozóan
nem kötöttek (10. számú melléklet).
2.1.3.2. Nem állami fenntartású köznevelési intézmények bemutatása
2.1.3.2.1. Általános Iskolai oktatás
A térség 28 településen működő feladatellátási-helyén a 22988 fő általános iskolai férőhelyére összesen
17696 fő tanuló jut.
Az egyházi intézmények aránya 2013 óta folyamatosan nő. Ennek fő oka, hogy a kistérségi társulások
megszűnésével párhuzamosan történt az alapfokú oktatási intézmények állami fenntartásba kerülése. A
fenntartóváltás során több kis település döntött az akkor még ismeretlen állami fenntartás helyett a már
ismert egyházi fenntartók mellett (11-12. számú melléklet).
Ugyanakkor – elsősorban a kisteleki járásban – érzékelhető a tanulók „visszavándorlása” az állami oktatási rendszerbe.
2.1.3.2.2. Gimnáziumi feladatellátás
A Tankerületi Központ térségének középfokú oktatása Szegeden koncentrálódik, gimnáziumi feladatellátás a megyeszékhely mellett csak Kisteleken történik.
A gimnáziumi oktatás vonatkozásában a fenntartói összetételben változás az elmúlt időszakban nem
történt (13 - 14. számú melléklet).
Az intézmények közül kettőben folyik 8 évfolyamos és 3 intézményben 6 évfolyamos gimnáziumi képzés.
A nem állami gimnáziumok aránya és az általuk nyújtotta specifikus képzések rendszere az elmúlt időszakban nem változott, és jelentősebb változás a közeljövőben sem várható.
2.1.3.2.3. Szakképzési lehetőségek
A Szegedi tankerületi Központ illetékességi területén a szakképzési feladatellátás túlnyomó részt
(74,71%) a Szegedi Szakképzésben történik (15. számú melléklet).
A tankerületi központok fenntartásában működő Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium művészeti képzések folytat, míg a Hódmezővásárhelyi székhelyű Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI elsősorban hallássérült tanulók szakiskolai oktatását végzi informatika szakmacsoportban.
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A nem állami szakképző intézmények képzési szerkezetében jelentősebb változások nem történtek az
elmúlt időszakban. Ennek okai:
 Az intézmények a térségben jelentős képzési tapasztalatokkal rendelkező, a múltban a képzési
kínálat hiányterületeire alakult képző szervezetek.
 A Térségi Integrált Szakképzési Központok rendszerének kialakításakor a megye szakképző iskola fenntartói közül a kilenc legjelentősebb fenntartó együttműködése keretében a szakképzési
struktúra átalakítása, a párhuzamosságok exponenciális csökkentése történt.
 Ugyanezen időszakban történt a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok beiskolázásban
betöltött szerepének növelése.
2.1.3.2.4. Kollégiumi feladatellátás
A kollégiumi feladatot ellátó intézmények közül 1 intézmény működik Kisteleken (tankerületi központ)
a többi feladatellátási hely a szegedi köznevelési intézmények tanulóit fogadja. A nem állami intézmények közül kettő iskolához kapcsolódó – saját tanulókat fogadó – intézményegység (16. számú melléklet).
A Szegedi Városi Kollégium öt tagintézménye elsősorban középiskolai tanulók (állami és nem állami
fenntartású intézmények) ellátását végzi, de szükség esetén szociálisan rászoruló, alapfokú oktatásban
résztvevő tanulók fogadására is alkalmas.
A kollégisták iskolatípus szerinti megoszlása: 30% gimnáziumban, 70 % a szakképzésben tanul (30%
szakgimnáziumban, 20% szakközépiskolában és 20% érettségi utáni szakképzésben)
Szeged valamennyi gimnáziumával és szakképző iskolájával kapcsolatban van, így diákjai több mint 20
különböző iskolába járnak.
A kollégisták szociális helyzetét tekintve az utóbbi években a diákok 10-12 %-a (100-120 fő) hátrányos
helyzetű, ebből 6-7 %-a (60-70 fő) halmozottan hátrányos helyzetű. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban a diákok 13-15% (130-150 fő) részesül.
2.1.3.2.5. Pedagógiai szolgáltatások bemutatása
A térségben a pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatait elsősorban a Pedagógiai Oktatási Központ
látja el a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
További két intézmény (1 egyházi és 1 magán) lát el szakmai szolgáltatási feladatokat.
2.1.3.2.6. Felsőoktatási lehetőségek bemutatása.
Napjainkban a Szegedi Tudományegyetemen szinte minden képzési terület képviselteti magát. A képzések között alap-, mester- és PhD szakokat egyaránt találunk, a kínálatot pedig a felsőfokú szakképzések
teszik teljessé. Az egyetemek és főiskolák abszolút rangsorában az oktatók és a hallgatók kiválósága
alapján a Szegedi Tudományegyetem az egyik legsikeresebb vidéki egyetem.
Csongrád megye, azon belül elsősorban Szeged – a Szegedi Tudományegyetem révén – a tudományos
kutatás-fejlesztési tevékenység legnagyobb vidéki centruma: 207 kutató-fejlesztő helyével, és a 2186 fő
tudományos kutató-fejlesztői létszámával. A kutató, fejlesztői létszámot tekintve is első helyen áll a
megyék rangsorában. A kutatás-fejlesztésre fordított kiadások tekintetében Hajdú-Bihar megyét követően a második helyre sorolódik a 10 191 millió Ft-os ráfordítással (a kapcsolódó tevékenységek – szolgáltatások, termelés stb. – költségei nélkül), amelyet a 2017-ben átadásra kerülő új szuperlézer központ,
az ELI is erősíteni fog.
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2.1.4.

A releváns felhasználói szféra bemutatása

2.1.4.1. Kultúra
Csongrád megye kulturális adottságai és öröksége jelentős múltra tekint vissza, ugyanakkor a megye
mai kulturális élete számos újnak tekinthető elemet is magában foglal, amellett, hogy épít több évszádos
örökségeire is.
A kultúra és művelődés terén Csongrád megye kiemelkedő értékekkel rendelkezik. A kulturális élet
egyik központjaként mindenképpen a Szegedi Nemzeti Színházat kell megneveznünk, a Szegedi Szabadtéri Játékok nemcsak művészeti eseményként, hanem turisztikai vonzerőként is nagy jelentőséggel
bírnak.
A megyében két település kivételével mindenütt működik könyvtár, a nagyobb városokban számos fióklétesítménnyel. Jelentősen visszaesett a megyében a mozitermek száma. Csongrád megye művelődési
otthoni intézményhálózatának jelentős számú gyarapodására a hatvanas és hetvenes években került sor,
amikor számos községben épült művelődési ház. A nyolcvanas évek derekán élték fénykorukat ezek az
intézmények.
A megye művelődési élete kulturális és művészeti események igen változatos szövetéből áll össze.
Majd minden nagyobb város kialakította időszaki rendezvényeit, meghonosított országos művészeti
szemléket, fesztiválokat. Az utóbbi években a megye községeiben is számos hagyományteremtő szándékú rendezvénysorozat, fesztivál, falunap kelt életre. Ezek rendszerint valamilyen helyi hagyományra
épülnek, kötődhetnek vallási ünnepekhez is, gyakran népszokásokat tartanak ébren. Mindenképpen
olyan rendezvények ezek, amelyek az itt lakó polgárok igényeit, kezdeményezőkészségét, kulturális
attitűdjét tükrözik. Az évi több száz rendezvény a térségben a falusi turizmus fellendülését is magával
vonzotta. Csongrád megyét jellemző művelődési és kulturális intézmények közül a múzeumi hálózat a
legnagyobb múltú és az egyik legfejlettebb az országban, összesen 21 múzeum, valamint kiállítóhely
várja látogatóit megyeszerte. A szegedi Móra Ferenc Múzeum régészeti, néprajzi és természettudományos gyűjteményei a legnagyobbak közé tartoznak az országban.
2.1.4.2. Sport
A felnőtt népesség alacsony hányada (mindössze 9%-a) sportol minimum heti 2 alkalommal, 30
perc/alkalom időtartamban. Mindössze 16% akkor is, ha ennél kevesebb sportolást veszünk alapul. 84%
egyáltalán nem sportol, már a fiatalok körében is alacsony a rendszeresen sportolók aránya.
A mindennapos testmozgás kötelezettségének megteremtéséhez a személyi és tárgyi feltételek sok esetben nem felelnek meg a kívánatos szintnek. A létesítményhelyzet mennyiségi szinten mindenütt megoldott úgy a tornatermek, mint a szabadtéri lehetőségek tekintetében. A termek mérete azonban a legtöbb
helyen kicsi, a szabadtéri pályák egy része elavult, balesetveszélyes. Bár az utóbbi években pályázati
alapon új tornatermek is épültek (pl.: Kistelek) és több tornaterem került felújításra, korszerűsítésre,
még messze nem kielégítő a létesítmények általános minőségi színvonala. A sportlétesítmények felszereltsége alapszinten megfelelő, de nagyon sok helyen az eszközök régiek, elavultak.
A tanórán kívüli diáksport szervezéséről Csongrád megyében 8 diáksport bizottság és a szövetségük
gondoskodik. A megye területén 116 iskolai sportkör és 3 diáksport egyesület működik. A diáksport
mozgalom problémája, hogy elsősorban az egyébként is igazolt sportolókra terjed ki (pl. a diákolimpiai
rendszer), így a diákság csupán 5-7%-át éri el.
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2.1.4.3. Munkaerő-piaci helyzetkép
2.1.4.3.1. Gazdasági aktivitás
A KSH munkaerő-felmérése alapján 2016 IV. negyedévében a megye 15–74 éves népességének 61,6%a, 190 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. Közülük 182 ezren foglalkoztatottként, 8 ezren
munkanélküliként jelentek meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak száma 5,7%-kal nőtt, a munkanélkülieké 33%-kal csökkent 2015 IV. negyedévéhez képest. A változás mértéke mindkét esetben jelentősebb volt az országosnál.
Az év utolsó negyedévében a 15–74 éves népességen belül 59,1%-ra emelkedett a foglalkoztatottak
aránya, a munkanélkülieké pedig 4,2%-ra mérséklődött a gazdaságilag aktív népesség körében. A megye foglalkoztatottsága csekély mértékben meghaladta az országos átlagot, munkanélküliségi rátája
kevéssel alatta maradt annak.
A gazdaságilag inaktívak közé a vizsgált népességcsoportból 119 ezren tartoztak, 6,0%-kal kevesebben,
mint egy évvel korábban (17. számú melléklet).
2.1.4.3.2. Munkanélküliségi tendenciák
Az álláskeresők száma 2016 decemberében 8.560 fő volt, alakulásában 2010 óta csökkenő tendencia
figyelhető meg. A folyamatok alakulása részben a bevezetett közfoglalkoztatási rendszernek, részben a
természetes munkaerő-piaci folyamatoknak köszönhető.
2016 december végén az álláskeresők 46,32%-a volt férfi, 53,68%-a nő. Egy év alatt a férfiak száma
28%-kal, a nőké 27%-kal lett kevesebb (18. számú melléklet).
2.1.4.3.3. Iskolai végzettség szerinti megoszlás
A megyében a nyilvántartott álláskeresők jellemzően alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek: a
2016. decemberi nyilvántartás alapján (CSMKH) a munkanélküliek 29,58%-a (2532 fő) maximum alapfokú végzettséggel rendelkezik. A középfokú végzettségűek között a legnagyobb arányban a szakmunkás és szakiskolai végzettségűek képviselik magukat, arányuk 26,54% (2272 fő). Az álláskeresők
19,97%-a (1710 fő) szakközépiskolai végzettséggel, 3,34%-a (286 fő) technikumi végzettséggel 10,8%a (925 fő) gimnáziumi érettségivel, rendelkezik. Főiskolai és egyetemi oklevéllel a munkanélküliek
9,75%-a (835 fő) rendelkezett.
A fentebb bemutatott adatokat az alábbiak okokra vezethetők vissza:
 a szakképzési rendszer a megfogalmazott munkaerő-piaci igényekre csak jelentős (3-5 éves) késéssel képes reagálni;
 a nyilvántartott álláskeresők elavult szakismeretekkel rendelkeznek, az aktuális elvárásoknak
nem képesek megfelelni;
 a gazdaság jelentős szerkezetátalakuláson ment át az elmúlt években, az ágazatok közötti hangsúly eltolódott;
 csupán érettségi bizonyítvánnyal, melyhez szakképzettség nem társul, a munkaerőpiacon való
elhelyezkedés nehezen megoldható;
 a magasabb iskolai végzettség jelentős mértékben emeli a munkavállalás eredményességének
esélyeit.
2.2. A Tankerületi Központ köznevelési tevékenység értékelése
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2.2.1.

A Tankerületi Központban található iskolák intézményi szerkezetének bemutatása

A Szegedi Tankerületi Központ 40 intézmény fenntartását, működtetését végzi. Ellátja a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat fenntartását és működtetését, melynek feladatellátása a megye minden
járására kiterjed (19-22. számú melléklet).
A Szegedi Tankerületi Központ fenntartásába és működtetésébe tartozó intézmények változásai 2013 és
2017 között az októberi statisztikai állapotok szerint:
A Szegedi Tankerületi Központ köznevelése
A Szegedi Tankerületi Központ fenntartásába jelenleg 40 intézmény tartozik. Ezek jellemzően általános
iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok, de pedagógiai szakszolgálat, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, valamint kollégium is tartozik a tankerülethez.
2.2.1.1. Általános iskolai képzés
A tankerületi központ 32 általános iskolája nappali tagozatos oktatást biztosít, a jogszabályban meghatározott keretek között. Az intézmények tekintetében jellemzően egy épületben folyik az oktatás, három
iskola (Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola, valamint az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola) rendelkezik tagintézménnyel.
Az iskolák által kínált képzési formák sokszínűek, a gyermek érdeklődésének, képességének megfelelően többféle választási lehetőséget kínálnak.
 Nyelvi képzések, emelt szintű idegen nyelvoktatás:
o Két intézményünkben biztosított a két tanítási nyelvű oktatás angol és német nyelvből.
Jellemzően az angol iránt a legnagyobb az érdeklődés, specialitásként említendő az angol nyelvi „playschool” képzés.
o Az angol mellett másik népszerű nyelv a német, amely nyelvből emelt szintű képzés
több iskolában választható.
o A társadalmi elvárások hívták életre a kínai nyelv bevezetésének szükségességét, mely
több intézményünkben is igen népszerű. Az iskolák a SZTE Konfuciusz Intézettel
együttműködve, annak partneriskolájaként tanítási órák keretében vagy szakköri formában biztosítják a kínai nyelv tanulásának lehetőségét.
o A szerb nyelvet is több iskolában választhatják a tanulók, akár az anyaiskolával tanulói
jogviszonyban, akár vendégtanulóként. A szerb nyelv oktatása nemzetiségi feladatként
jelenik meg két intézményben.
 Sportiskola, kiemelkedő sporttevékenység: Két általános iskola regisztrált sportiskolaként
vesz részt tanulói egészségmegőrző nevelésében-oktatásában, a sport iránti elkötelezettség kialakításában. Mellettük több intézmény végez kiemelkedő sporttevékenységet (labdarúgás területén a 28 iskolát érintő Bozsik-program), illetve oktatja a testnevelést emelt szinten (kajakkenu, kézilabda-utánpótlás, tornasport, úszás). A Magyar Olimpiai Bizottság anyagi támogatást
nyújt a Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére a
sportiskolai program megvalósításához.
 Egyéb specializáció: Egyéb tantárgyak emelt szintű oktatásában is részt vállalnak intézményeink. A matematika tantárgyat is választhatják a tanulók emelt szintű képzési rendszerben. Népszerű a diákok körében a sakk-oktatás, illetve hódít a Sakkpalota-program. Említésre érdemes a
személyiségközpontú nevelési-oktatási program, mely délelőtti és délutáni foglalkozások keretében sávos formában látja el feladatait, és kiemelten kezeli az SNI tanulók fejlesztését.
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Iskoláink nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók tehetséggondozására, felzárkóztatására, valamint
az egészség- és környezettudatos életmód kialakítására.
Tanórán kívüli tevékenység: Valamennyi általános iskola kiemelten kezeli a diákok tanórán
kívüli, szabadidős tevékenységének, a 16 óráig történő benntartózkodáshoz kapcsolódó feladatok ellátását. A hagyományos iskolai foglalkozások (szakkörök, sportfoglalkozások, énekkari és
egyéb művészeti elfoglaltságok, kirándulások, külső programok szervezése stb.) mellett újabb
kreatív ötletek is életre keltek.
A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált és integrált nevelését, oktatását. Feladata a
speciális módszertani kultúra átadása, a differenciált nevelést segítő módszerek, terápiák, eszközök bemutatása az integrációt végző pedagógusok számára.
o A Módszertani Intézmény keretein belül működik az óvoda, fejlesztő iskolai tagozat, illetve a Szeged és térsége területét ellátó Gyógypedagógiai Utazó Tanári Hálózat. Az utazó gyógypedagógus hálózat az érvényes szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek
100%-át ellátja. Ez mintegy 1300 sajátos nevelési igényű gyermeket jelent.
o A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására speciális csoportot működtet a Kisteleki
Általános Iskola és a Szegedi Fekete István Általános Iskola is.
Intézmény neve

Specializáció
oktatási

tanórán kívüli

Szegedi Járás

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

Béke Utcai Általános Iskola

Sportiskolai feladatok kézilabda és úszás orientációval

Örökös Ökoiskola, elkötelezett az egészséges
életmód és a környezettudatos magatartás kialakítására történő nevelésben
Vöröskereszt Bázisiskola
Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Matematika tantárgy emelt szintű oktatása
Német nyelv emelt szintű oktatása
Szerb nemzetiségi nyelvoktató tevékenység

DSD I. vizsgáztatói joggal rendelkezik, DSD- re
való felkészülés iskolai kereteken belül történik
Boldog Iskolák hálózatának tagja
Iskolapszichológusi ellátás

Domaszéki Bálint Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Általános tanterv szerinti oktatás
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti ágakon

Gedói Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészet
ágon
Resztoratív program (konfliktuskezelés)

Rókusi Általános Iskola

Rókusvárosi II. számú Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Röszke Orbán Dénes Általános Iskola

Kiemelt ének-zene oktatás
Emelt szintű angol és német nyelvoktatás

Alapfokú művészetoktatás

Általános tanterv szerinti oktatás

Magyar Majorette Szövetség tagja
Domaszék kulturális hagyományainak ápolói, a
település közösségi programjainak aktív résztvevői.
Kiváló minősítésű képzőművészeti nevelésoktatás
Hagyományápolás (pl.: Gedói Napok)
"Kék tér" program (baleset- és bűnmegelőzési
ismeretek nevelésének-oktatásának mintamodellje)
Jelentős énekkari tevékenység
Klebelsberg-iskola, kiemelt hagyományápolás
Iskolapszichológusi ellátás
Bozsik-program koordináló iskolája (a magyar
labdarúgás utánpótlásbázis szélesítése, a gyermeklabdarúgás népszerűsítése)
KEVE-program (Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!)
Iskolapszichológusi ellátás
A település kulturális hagyományainak ápolói, a
település közösségi programjainak aktív résztvevői

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos
Tagiskolája

Szerb nemzetiségi nevelés-oktatás
Integrálható autizmus spektrumzavarral küzdő
SNI-ellátás
A kínai nyelv tanulásának lehetősége együttműködésben a SZTE Konfuciusz Intézettel

A telelülés kulturális hagyományainak ápolói, a
település közösségi programjainak aktív résztvevői

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Zoltánfy István
Tagiskolája

Szerb nemzetiségi nevelés-oktatás
Integrálható autizmus spektrumzavarral küzdő
SNI-ellátás

A telelülés kulturális hagyományainak ápolói, a
település közösségi programjainak aktív résztvevői
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Intézmény neve

Specializáció
oktatási

tanórán kívüli

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Weöres Sándor
Tagiskolája

Integrálható autizmus spektrumzavarral küzdő
SNI-ellátás

ECDL vizsgára való felkészítés
aktív sporttevékenység

Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye, Pallavicini Sándor
Általános Iskola

Általános tanterv szerinti oktatás
KIP-program

A telelülés kulturális hagyományainak ápolói, a
település közösségi programjainak aktív résztvevői

általános tanterv szerinti oktatás

Kiemelt hátránykompenzáló nevelő-oktató tevékenység
Hangsúlyos kapcsolattartás a családokkal, színvonalas közösségi élet.
Ökoiskola

Szegedi Arany János Általános Iskola

Angol emelt szintű nyelvoktatás, speciális
Playschool osztályok indítása
A tornasport fellegvára

Kiemelkedő tehetséggondozás
Innovatív iskola: saját fejlesztésű akkreditált
nyelvi program (playschool), E-dia program,
madárbarát kert kialakítása stb.
Iskolapszichológusi ellátás

Szegedi Bonifert Domonkos Általános
Iskola

Emelt szintű matematikaoktatás
Informatika 1. osztálytól

Kiemelt környezetvédelmi nevelés, Ökoiskola

Szegedi Dózsa György Általános Iskola

Emelt szintű testnevelés (kajak-kenu és labdajátékok orientáció)
Emelt szintű nyelvoktatás (angol, olasz)

Regisztrált Tehetségpont
A város kajak-kenu utánpótlásának biztosítása az
EDF DÉMÁSZ Szeged Vízisport Egyesülettel és
Szegedi Dózsa Kajak-Kenu Sportegyesülettel
együttműködve
Iskolapszichológusi ellátás

Szegedi Fekete István Általános Iskola

Mozgássérült tanulók nevelésének-oktatásának
bázisa
Személyiségközpontú oktatási forma, az alsó
tagozatos gyermekek egész napos, szabadsávos,
rugalmas időbeosztásban történő neveléseoktatása

Ökoiskola
Regisztrált Tehetségpont
Minősített referenciaintézmény (saját fejlesztésű
alternatív program szerint működő, a modernizáció területén mintakövető intézmény)

Szegedi Gregor József Általános Iskola

Kínai nyelv tanulásának lehetősége együttműködésben a SZTE Konfuciusz Intézettel
Komplex művészeti nevelés saját fejlesztésű
programmal (Gregor Program)

„Gregor-híd” a művészeti nevelésben és a tehetséggondozásban (a kompex művészeti nevelés)
Hangsúlyos a hagyományok ápolása
Arizona program (viselkedési problémák, konfliktusok kezelése)

Általános tanterv szerinti oktatás
Drámapedagógia képzés alkalmazása

Kiskundorozsma kulturális hagyományainak
ápolói, a településrész közösségi programjainak
aktív résztvevői
Hagyományos iskolai rendezvények szervezése
(pl.: Jerney-napok)
Sikeres színjátszó csoport

Angol kéttannyelvű osztályok indítása
Sportiskolai feladatok ellátása

Kínai nyelv tanulásának lehetősége szakköri
formában együttműködésben a SZTE Konfuciusz
Intézettel
Hangsúlyos sporttevékenység, MOB sporttevékenység
Vöröskereszt Bázisiskola
Ökoiskola
Boldog Iskolák hálózatának tagja
Iskolapszichológusi ellátás

Szegedi Orczy István Általános Iskola

Magyar nyelvű roma / cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű felzárkóztató-fejlesztőhátránykompenzáló iskolai tevékenység)

Kiemelt hátránykompenzáló nevelő-oktató tevékenység
Kiskundorozsma kulturális hagyományainak
ápolói, a településrész közösségi programjainak
aktív résztvevői
Hagyományos iskolai rendezvények szervezése
(pl.: Ács Géza Emlékverseny)

Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola

Általános tanterv szerinti oktatás
Kiemelt sakkoktatás (sakk-logika)
Tagintézményének alós tagozatán Freinet-típusú,
az egész napos nevelés-oktatás szellemiségét
hordozó nevelés-oktatás

Tápé városrész kulturális hagyományainak ápolói,
a településrész közösségi programjainak aktív
résztvevői

Szegedi Vörösmarty Mihály Általános
Iskola

Emelt szintű testnevelés, hangsúlyos sportorientáció, kézilabda-utánpótlás

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként
Örökös Ökoiskola
Vöröskeresztes bázisiskola

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Anyanyelvi kommunikáció, az idegen nyelvi
kommunikáció és az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kulcskompetenciák vezető
szerepe

Kiemelten nevelési terület az egészséges életmód
kialakítása.

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola

Szegedi Jerney János Általános Iskola

Szegedi Madách Imre Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
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Intézmény neve

Tabán Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Tisza-parti Általános Iskola

Specializáció
oktatási

tanórán kívüli

Alapfokú művészetoktatás, sikeres néptánc és
színjátszó csoport

Tehetségpont
Tagja a Boldog Iskolák hálózatának
Iskolapszichológusi ellátás

Két tanítási nyelvű oktatás német és angol nyelvekből
Alapfokú művészetoktatás keretében kimagasló
balett-oktatás
Sakkpalota-program kiemelt referencia intézménye

Ökoiskola
Tehetségpont
DSD I. vizsgáztatói joggal rendelkezik.
Iskolapszichológusi ellátás

Kiemelt sakkoktatás
Választható úszás-vízilabda orientációjú osztályok

Iskolapszichológusi ellátás
Ökoiskola

Kisteleki Járás
Általános tanterv szerinti oktatás

Hagyományápolás, aktív részvétel a település
életében
Hátrányos helyzetű tanulókkal való kiemelt foglalkozás

Kisteleki Általános Iskola és Kollégium

A matematika tantárgy emelt szintű oktatása
Angol nyelv emelt szintű oktatása
Sajátos nevelési igényű tanulók eltérő tantervű
osztályban történő oktatása
Innovatív iskola, KIP módszer alkalmazása

A testnevelés és a sport kiemelt kezelése: (kézilabda, úszás oktatása 1.-2.-3. évfolyamon)
Jelentős szerepvállalás a település életében
Erzsébet napközis tábori programban való részvétel

Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Általános tanterv szerinti oktatás
Alapfokú művészetoktatás, kiemelt területe a
grafika és kerámia

Hagyományápolás, aktív részvétel a település
életében
Kiemelt sportág a tollaslabda

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Általános tanterv szerinti oktatás
Enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése
Alapfokú művészeti oktatás, kiemelt területe a
zene és modern tánc

Ökoiskola, a környezetvédelem kiemelt kezelése
Hagyományápolás (pl. "Kiss Ferenc" napok)
Intenzív diáksportköri tevékenység
Hagyományos kulturális versenyek

Innovatív iskola, KIP módszer alkalmazása
Az informatika és a testnevelés tantárgy kiemelt
kezelése
Sakkoktatás bevezetése alsó tagozatban

Örökös Ökoiskolai cím, a környezetvédelem
kiemelt kezelése
Mindennapos testnevelés keretén belül úszás,
lovaglás, tájfutás, kötélugrás
Hagyományápolás (Móra napok)
Erdei iskolai, nyári tábori programok
Aktív részvétel a település életében

Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Általános tanterv szerinti oktatás
Alapfokú művészetoktatás

Ökoiskola
Aktív részvétel a település életében
Aktív, eredményes részvétel a kisiskolák sportversenyében
Részvétel az ERASMUS programban

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola

Általános tanterv szerinti oktatás
Alapfokú művészetoktatás
SNI-s tanulók fogadás a mikrotérségből

Ökoiskola
Aktív részvétel a település életében
Aktív, eredményes részvétel a kisiskolák sportversenyében

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Csólyospálosi Tagintézménye

Általános tanterv szerinti oktatás

Ökoiskola
Hagyományápolás (pl. Katalin bál)
Aktív részvétel a település életében
Aktív, eredményes részvétel a kisiskolák sportversenyében

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Fontos Sándor Tagintézménye

Általános tanterv szerinti oktatás
Alsó tagozaton „iskolaotthonos” oktatás
Alapfokú művészetoktatás, kiemelt területe a
néptánc oktatás

Örökös Ökoiskola
Hagyományápolás Fontos Sándor díj
helyi erdei iskolai programok, „kísérletező
délutánok”
Aktív részvétel a település életében
Aktív pályázati tevékenység pl. ERASMUS

Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Általános tanterv szerinti oktatás
Alapfokú művészetoktatás, kiemelt területe a
citeraoktatás
Természettudományi gyakorlatok tantárgy bevezetése felmenő rendszerben

Ökoiskola
Intenzív sporttevékenység (fiú - lány foci)
Aktív részvétel a település életében

Csengelei Általános Iskola

Mórahalmi Járás

Mórahalmi Móra Ferenc Általános
Iskola
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2.2.1.2. Középiskolai képzés
A négy középiskolából mind a négy Szegeden működik. Három intézmény profiltiszta gimnáziumi oktatást folytat, a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium pedig szakgimnáziumi oktatást is végez.
A tankerületi központ középfokú intézményei nappali tagozatos képzést biztosítanak a lakossági, tanulói igényeknek megfelelően a jogszabályban meghatározott keretek között. A gimnáziumok a felsőoktatási továbbtanulásra készítenek fel, mind a humán, mind a reál irányultságú képzések magas színvonalúak, versenyeredmény orientáltak, több tantárgyból is emelt szintű oktatást biztosítanak. A különböző
speciális tagozati képzéseken kívül jellemzően az általános tagozat képzéseire is nagy igény mutatkozik.
A gimnáziumi férőhelyekre jelentkező felvételizők száma a szegedi középiskolákban többszöröse a felvehető tanulók számának.
 A nyelvoktatás területén két intézményünkben (Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium) biztosított a két tanítási nyelvű oktatás (angol, német és spanyol nyelvű). Meg kell említeni a szerb nemzetiségi nyelvoktatást, a tanulók az általános iskolai tanulmányokat a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnáziumban
érettségivel záruló gimnáziumi képzés keretében folytathatják. A hagyományosan népszerű
nyelvek mellé felzárkózni látszik a kínai nyelv oktatása is.
 A természettudományos oktatás területén különösen magas szintű képzést biztosít a Szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, amely a tanulók kiemelkedő versenyeredményeiben is
megmutatkozik. Az intézményben a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés keretében is elsajátítják a
diákok a reál tárgyakat.
o Különleges helyet foglalnak el az oktatásban a természettudományos diáklabor keretében folytatott foglalkozások. A Radnóti Gimnázium („TERMOSZ” Program) tanulói
számára „házon belüli” adottság a kutatási lehetőséget is biztosító, taneszközökkel magas
színvonalon felszerelt laborban tanórákon és szakköri foglalkozásokon részt venni.
 A gimnáziumok egyéni arculatát néhány speciális tagozaton folyó képzés is színesíti. A Szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban 15 éve működik az Arany János Tehetséggondozó
Program a hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányokra, diploma megszerzésére való
felkészítése érdekében.
 Szakképzés területén kiemelkedőek a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium művészeti képzései. Képző- és iparművészek, táncosok művészeti képzése folyik magas szinten, mellyel az iskola tanulói a helyi közösség kulturális életét is gazdagítják.
Intézmény neve

Specializáció
oktatási

tanórán kívüli

Angol kéttannyelvű
Emelt szintű nyelvoktatás német nyelvből (DSD
képzés), speciális angol, spanyol nyelvi képzés
Mozgókép- és média ismereti képzés

Language CERT Nyelvvizsgaközpont
Deák Big Band – zenekar a tanulók és pedagógusok közös zenekara
Önálló színházterem és tágas aula, a tanulói
közösségi élet színtere

Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium

Speciális matematika tagozat
Kémia-fizika-matematika tagozat
Biológia tagozat
Emelt óraszámú idegyen nyelvi képzés: angol,
spanyol

TERMOSZ labor működtetése
NATIONAL GEOGRAPHIC Bázisiskola
Európai Tehetségközpont, Akkreditált Kiváló
Tehetségpont
A kínai nyelv tanulásának lehetősége együttműködésben a SZTE Konfuciusz Intézettel
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Arany János Tehetséggondozó Program

Szegedi Tömörkény István Gimnázium
és Művészeti Szakközépiskola

Német és spanyol nyelvű kéttannyelvű oktatás
Művészeti szakgimnáziumi képzés
Környezetvédelmi tagozat

A kínai nyelv tanulásának lehetősége együttműködésben a SZTE Konfuciusz Intézettel
Ökoiskola

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
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Specializáció

Intézmény neve

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola

oktatási

tanórán kívüli

Idegen nyelvi (angol), informatika, mikrobiológia
és anyanyelvi kommunikáció tagozat
Szerb nemzetiségi nevelés-oktatás
CETP szerződés keretében angol idegen nyelvi
lektorok

ECDL vizsgaközpont
A kínai nyelv tanulásának lehetősége együttműködésben a SZTE Konfuciusz Intézettel
próbanyelvvizsga a tanulók számára

2.2.1.3. Kollégiumi feladatellátás
A kollégiumi feladatellátásban az 5 tagintézménnyel működő Szegedi Városi Kollégium és a Kisteleki
Általános Iskola és Kollégium, mintegy 1000 gyermek elhelyezését biztosítja.
 A Szegedi Városi Kollégium az Arany János Programok reprezentatív bázisa. Az intézményben
15 éve működik az Arany János Tehetséggondozó Program, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program. A programok célja a tehetséges, de szociálisan rászoruló gyermekek esélyegyenlőségének javítása, tehetségsegítése és a tehetséges tanulók képességeinek
sokoldalú és differenciált fejlesztése.
2.2.2.

A Tankerületi Központban és intézményeiben a humán erőforrás bemutatása

A Tankerületi Központban kormánytisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyv szerint foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak illetve óraadók tekintetében megbízási-, vállalkozási jogviszony keretében látják el a feladatot (23-24. számú melléklet).
Pedagógus munkakörben 2058 fő, nevelő-oktató munkakörben 193 fő, míg egyéb, technikai létszámot
tekintve 401 fő dolgozik a Tankerületben. Az egyéb, technikai munkakörben foglalkoztatottak mind
közalkalmazotti, mind munka törvénykönyv szerint kerülnek foglalkoztatásra, figyelembe véve, hogy
2017. január 01-től a működtetési feladatokat a Tankerület vette át az Önkormányzatoktól.
A Tankerület munkatársainak 19%-a férfi, az összlétszám átlag életkora 46 év (25-26. számú melléklet).
Végzettségi, képzettségi mutatók tekintetében megállapítható, hogy a kormánytisztviselők közül egy fő
nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, míg a pedagógusok a jogszabályban meghatározott képzettségi szinttel rendelkeznek (27. számú melléklet).
Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak minősítése a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2016. (VIII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint történik. 2017.
január 01-től 63 fő került át minősítés miatt másik fizetési fokozatba.
A vezető megbízással rendelkezők átlagéletkora 53,6 év, 54%-a fősikolai végzettséggel rendelkezik,
fizetési osztályukat tekintve a vezetők több mint fele Pedagógus II., negyede Mesterpedagógus illetve
Pedagógus I.
A Szegedi Tankerületi Központ szem előtt tartja a intézményvezetők utánképzését, ennek érdekében
pedagógus közoktatási szakvizsgára jelentkezőket tanulmányi szerződés keretében anyagilag támogatja.
Jelenlegi vezetők rendelkeznek a jogszabályban meghatározott végzettségi, képzettségi szinttel.
A 2017/2018-as tanévben a Szegedi Tankerületi Központhoz tartozó intézmények közül 11
intézményben jár le a vezetői megbízás a tanév során (28. számú melléklet).
A nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak száma 193 fő. Közülük 51 fő
rendelkezik pedagógus végzettséggel, így az ő besorolásuk a pedagógus életpálya szerint alakul (29.
számú melléklet).
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Az egyéb, technikai munkát végző foglalkoztatottak száma 401 fő. Azon munkaválallók akik 8
általános iskolai végzettségnél magasabb végzettséggel rendelkeznek 2017. február 1-től garantált
bérminimum szerint kerültek besorolásra (30. számú melléklet).
2.2.3.

A pedagógiai programok értékelése

2.2.3.1. Az oktatási eredmények értékelése
Az utóbbi évek kiemelt intézményi célja és feladata volt a kompetencia alapú oktatás, kooperatív
tanulási formák módszertani kultúrájának fejlesztése. Munkaközösségi foglalkozásokon, belső
képzéseken, iskolai és más intézmények bemutató óráinak keretében a nevelők megismerhették a
kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségeit, a kooperatív csoportmunkát, a digitális tábla, az SDT
hatékonyan alkalmazható oktatóprogramjait.
Az Országos kompetenciamérésen az elmúlt 6 év átlagában a Szegedi Tankerület intézményeinek közel
2/3-a az országos átlagot meghaladó értékeket ért el. A legnagyobb elmaradás ezen időszakban az
országos átlagtól – 9,1 %. A legkiemelkedőbb eredmény 20,1 %-kal haladta meg az országos átlagot. A
2016. évi mérések alkalmával az átlag felett teljesítők közel 1/3-ának (11 intézmény) teljesítménye
szignifikánsan is meghaladta mind a négy mérésen az országos átlagot, 2/3-ának eredménye
szignifikánsan magasabb volt a II. viszonyítási csoport eredményénél. Ugyanakkor szignifikánsan az
országos átlag alatt mérésenként átlagosan 3-4 intézmény teljesített. Egy olyan intézmény volt, melynek
eredményei minden mérés esetén szignifikánsan az országos átlag alatt maradtak, és a tanulói CSHindex figyelembe vételével is szignifikánsan gyengébbek a várhatónál.
A tankerületi központ intézményeinek többsége a tanulói CSH-index alapján 6 év átlagában az elvárt
értéken teljesít. A 2016. évi mérések alkalmával az intézménye 34%-ának átlaga legalább egy mérésen
meghaladta, az elvárt értéket és csupán 10 % esetében maradt el ettől.
Versenyeredmények (31. számú melléklet)
A Szegedi Tankerületi Központ diákjai összesen 29 db 1-3. helyezést értek el a az OKTV versenyeken.
Művészeti versenyeken a Király-Kőnig Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei által elért
eredmények a kiemelkedőek.
 Nemzetközi versenyek (1-3. hely): 76 db
 Országos versenyek (1-3. hely): 22 db
 Regionális és megyei versenyek (1-3. hely): 79 db
Tankerületünk kiemelten támogatja a diákolimpiai versenyeket. Több sportágban sikerült megyei vagy
országos 1. helyezést elérniük diákjainknak a 2016-2017-es tanévben. (pl. torna, sakk, grundbirkózás,
cselgáncs, judo, röplabda, strandlabdarúgás) Egy-egy iskolánk egy sportág „fellegvárává” vált.
 A Szegedi Arany János Általános Iskola torna és röplabda sportágakban,
 a Tisza-parti Általános Iskola és a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola sakk sportágban,
 a Szegedi Dózsa György Általános Iskola kajak-kenu sportágban,
 a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola kézilabda sportágban,
 a Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cselgáncs, birkózás, karate sportágakban ért el kimagasló eredményeket.
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2.2.3.2. Nkt. szerint biztosított szabadon felhasználható óratömeg felhasználásának értékelése
A Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott felhasználható óratömeg elegendőnek bizonyul az
iskolák számára a Pedagógiai Programjaikban elfogadott helyi sajátosságok érvényesítésére. A
rendelkezésre álló óratömeg lehetőséget biztosít a szakköri foglalkozások megtartására,
tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, fejlesztő foglalkozások megtartására, valamint a szükséges
csoportbontásokra.
2.2.3.3. Nkt. által biztosított maximális finanszírozható óraszámokból ténylegesen felhasznált óratömeg
bemutatása
A Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott maximálisan finanszírozható óraszámokból a helyi
tantervekben meghatározott tanítási órákon túl a 16 óráig való benntartózkodás keretein belül a
következő módon valósul meg a tanulók készségfejlesztése: felzárkóztatás illetve tehetséggondozás
(szakkörök, projektek), középiskolákban érettségire, továbbtanulásra felkészítő foglalkozások, a tanulók
érdeklődésének megfelelő szabadidős foglalkozások és kulturális programok. Emellett a mindennapos
testnevelés keretében, a tanórai mozgásformákon túl, változatos tevékenységeket biztosítanak az
intézmények a tanulók számára.
2.2.3.4. Nyelvoktatás helyzetének értékelése
A nyelvoktatás területén - az intézmény típusából is következően - a gimnáziumi képzésben
eredményes, magas szintű képzés folyik. Első idegen nyelvként az angol dominál, a második idegen
nyelv széles palettáról választható.
A hagyományosan népszerű nyelvek (angol, német, spanyol) mellé felzárkózni látszik a kínai nyelv
oktatása, az Szeged és Térsége Eötvös József Gimnáziumban és a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumban is igény mutatkozik a keleti nyelvi képzésre. Hosszabb távon elképzelhető, hogy a
Szegeden működő Konfuciusz Intézet támogatásával kínai nyelvű két tanítási nyelvű képzés is induljon
a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium és Általános Iskolában. (Az intézmény tagiskoláiban
már általános iskolai szinten is megjelenik a kínai nyelv oktatása, amelyre nagy számban jelentkeznek a
tanulók. Az egységes iskola keretei között a kínai nyelv oktatása a gimnáziumban is folytatódik,
biztosítva a nyelvi érettségi lehetőségét.)
2.2.3.5. Az IKT oktatás értékelése, az IKT eszközök szerepének értékelése az oktatásban
Az intézmények többségében kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy a végzett diákok az alapvető tantárgyi tudáson túl a legkorszerűbb informatikai ismeretekkel és egy idegen nyelv szilárd alapjaival is
rendelkezzenek és digitális kompetenciák fejlesztése támogassa az egyén egészséges személyiségfejlődését.
Valamennyi tanóra tekintetében szükségesnek tartják a tanulás folyamatának gazdagítását a digitális
technológia által kínált lehetőségekkel. Törekszenek arra, hogy a tanulók informatikai ismeretei, a tanárok IKT módszertani kultúrája olyan legyen, hogy képesek legyenek az adott kor kihívásainak megfelelni.
A tanulók motiválásához változatos tanulásszervezési módszereket alkalmaznak (kooperatív, differenciálás, kísérletezés, projektek, stb.), színesebbé, érdekesebbé teszik az órákat multimédiás eszközök, számítógép, interaktív tábla vagy digitális tananyag használatával. Ugyanakkor a korábbi évek pályázataiban beszerzett eszközök és szakmai ismeretek már megújításra szorulnak.
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A digitális tananyagok alkalmazása, a digitális mérés-értékelési módszerek néhány intézményben szervesen hozzájárulnak az egyéni tanulási utak sikerességéhez (Szegedi Arany János Általános Iskola).
2.2.3.6. Állami fenntartói nemzetiségi oktatás
A Béke Utcai Általános Iskolában és a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskolában szerb anyanyelvi-, és nemzetiségi nyelvoktatás folyik. A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnáziumban tanulók az általános iskolai szerb nyelvű tanulmányaikat az érettségivel záruló gimnáziumi
képzés keretében folytathatják.
2.2.3.7. Két tanítási nyelvű oktatás
Általános iskoláink közül két intézményünkben is biztosított a két tanítási nyelvű oktatás. A Szegedi
Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola angol nyelvű, míg a Tarjáni
Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola német és angol nyelvű oktatást folytat.
A középfokú oktatás keretei között két intézményünkben biztosított a két tanítási nyelvű oktatás. A
Szegedi Deák Ferenc Gimnázium angol nyelvű, a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium német és spanyol nyelvű oktatást folytat. A képzések küldetése a nyelvi tudás megszerzése mellett az adott nyelvterület kulturális és történelmi ismereteinek elmélyítése, a kapcsolatrendszer
kiépítése is, ezért ki kell emelni a spanyol, és az amerikai nagykövetek elkötelezettségét az intézmények
rendezvényei és az idegen nyelv oktatása iránt.
2.2.3.8. Művészetoktatás helyzetének értékelése
Tizenhárom alapfokú művészetoktatási intézményből tíz összetett intézményként általános iskolai és
művészeti képzést is biztosít, háromban folyik kizárólag művészeti oktatás.










A kizárólag művészeti oktatást végző Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti ágban oktat. A komolyzene bázisaként közismert intézményben kimagasló a tanulók tehetséggondozása, melyet számos országos és nemzetközi versenyen elért első helyezés
vagy arany minősítés is igazol. A növendékek zeneművészeti tehetségének kibontakoztatásáért
és a zenei versenyeken nyújtott folyamatosan kimagasló eredményeiért a fenntartó 2016-ban
„PRO ART”, 2017-ben „PRO PRIMISSIMA ARTE” díjat adományozott az iskolának.
A fenntartó által kitüntetett másik, a zeneoktatásban is élen járó művészeti intézmény a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola, mely 2017-ben a tanulók tehetségének kibontakoztatása terén
végzett kimagasló munkájáért „PRO ART” díjban részesült. A Szegedi Tankerületi Központ jelentős zenei bázisa a Sándorfalvi Alapfokú Művészeti Iskola, amelyek elsősorban a könnyűzene
iránt érdeklődő tanulók foglalkoztatását biztosítja. Az iskola országosan is népszerű programokkal, nyári táborokkal invitálja a gyermekeket a könnyűzene magas szintű művelése irányába. A
művészeti iskolák - a zeneművészeten túl - több egyéb művészeti ág oktatásával is biztosítják
növendékeik szakmai fejlődését.
A Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a képzőművészet az irányadó, az intézmény a hosszú évek óta magas szinten művelt rajzoktatását emelte a művészetoktatás szintjére.
A Domaszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – kis településen működő összetett
iskolaként - több területen is foglalkozik elsősorban saját tanulói művészeti képzésével (zene,
tánc képzőművészet). A Majorette Szövetség tagjaként igen népszerű táncoktatása.
A Szegeden működő, főként a néptánc és a színművészet oktatásában jeleskedő Tabán Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, továbbá a Rókusvárosi II. Sz. Általános Iskola és Alapfo22




kú Művészeti Iskola szintén több ágazatban biztosítja tanulói művészeti felkészítését, tehetséggondozását.
A balett és a tánc oktatásában élen járó iskolánk a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
A kis településeken működő többi alapfokú művészeti iskolára (Ádám Jenő Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola) általánosan is jellemző, hogy több művészeti ágat oktatnak. Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola forráskúti
székhelyén folyó művészetoktatás kiemelt területe a citeraoktatás, míg tagintézményében a
néptánc áll az első helyen

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, esélyegyenlőség
2.2.3.9. Arany János program,
A. Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)
A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és a Szegedi Városi Kollégium alapítóként működteti a
Programot 2000 óta. Ez a Program több tekintetben is eltért az ismert tehetséggondozó programoktól:
A Program tartalmát miniszteri közlemény szabályozza, kerettantervként való megjelentetése jelenleg
zajlik. A kollégiumok számára a megújuló Alapprogram melléklete tartalmazza az AJTP foglalkozások
rendszerét.
B. Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program (AJKSZP)
A 2007-ben indult (a Szegedi Városi Kollégium a szegedi állami szakközépiskolákkal - korábban szakiskolai - együttműködve) programban résztvevő tanulók sikeres tanulmányi előmenetele, szociális hátrányainak csökkentése, kulturális javakhoz való hozzáférésének biztosítása a cél a sikeres szakmaszerzés elősegítése érdekében. Az egyes tevékenységek és szolgáltatások bevezetése az intézmény által
évente elkészítésre kerülő projekttervben foglaltak szerint történik.
2.2.3.10. Integráció és a szegregáció helyzetének értékelése - veszélyeztetett területek
2.2.3.10.1. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
A Szegedi Tankerületi Központ által egyedüliként fenntartott Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe 30 fő óvodás jár gyógypedagógiai csoportba.
2.2.3.10.2. Az általános iskolába járó sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása
A hátrányos helyzetű tanulók száma 756 (5,43%), a halmozottan hátrányos helyzetűeké 264 (1,90%).
Az általános iskolás tanulók 9,43 százaléka minősül sajátos nevelési igényűnek. A 1.314 fő sajátos nevelési igényű tanuló 13,24%-a (174 fő, 1 intézményben: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben) gyógypedagógiai osztályba jár, a többiek integráltan
oktatottak.
A 2016/2017. tanévben minden érintett alapfokú oktatási intézmény jogosult kiegészítő (integrációs
felkészítés) támogatásra.
Az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése és iskolai oktatása külön az e
célra létrehozott oktatási-nevelési intézményben történik. A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egysé23

ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény e célra létrehozott intézmény, amelybe szakértői vélemény alapján kerülhetnek be a gyermekek. Alaptevékenysége az enyhe fokban értelmileg sérült (tanulásban akadályozott) tanulók általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatása, nevelése. Az
intézmény profiljához tartozik még az értelmi fejlődésükben középsúlyos fokban akadályozott iskolás
és óvodás korú gyermekek ellátása. Az 1997/98-as tanévtől az iskola oldja meg a budapesti Autizmus
Kutatócsoport által áthelyezett autista és autisztikus gyermekek foglalkoztatását is. A Szegedi Fekete
István Általános Iskola mozgás- és hallássérült tanulók számára biztosítja a speciális integrált nevelés
lehetőségét.
2.2.3.10.3. Középfokú oktatás
A hátrányos helyzetű tanulók száma 49 (1,66%), a halmozottan hátrányos helyzetűeké 15 (0,51%). A
középiskolás tanulók 1,63 százaléka minősül sajátos nevelési igényűnek.
2.2.3.10.4. SNI ellátás helyzetének értékelése
2.2.3.10.4.1. Utazó gyógypedagógusi hálózat, fejlesztő felkészítés, EGYMI
Gyógypedagógusaink munkájukkal segítik a nevelési-oktatási intézményeket, hogy a sajátos nevelési
igényű tanulók fogadása helyett a befogadásra – inkluzív nevelésre helyezzék a hangsúlyt, amely során az iskola eddigi gyakorlatán változtat, azzal a céllal, hogy minden gyermek számára hatékony legyen, nem zár ki senkit az oktatásból, minden tanuló személyiségére orientált, az egyénben az erősségeket keresi.
Az ellátást a hálózat szakemberei a tankerületi központ illetékességi területén végzik.
Az SNI ellátás jelenlegi helyzetének részletes bemutatását és fejlesztési irányait a Szegedi Tankerületi
Központ Esélyegyenlőségi Terve tartalmazza.
2.2.3.10.4.2. Fejlesztő nevelés értékelése
A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI-ben a fejlesztő nevelés – oktatás a Rehabilitációs pedagógiai program és az intézmény éves munkaterve alapján folyik.
Az iskola a Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon tulajdonában lévő épületben látja el a kizárólag súlyos
és halmozottan fogyatékos gyermekeket.
Személyi feltételek: A Fejlesztő Nevelés – oktatást 8 fő pedagógus végzi.
A Fejlesztő Nevelés – oktatás 4 csoporttal működik, ezen felül többen egyéni fejlesztésben részesülnek.
A tanulók sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján kerülnek beosztásra az osztályokba.
A feladatellátás jelenlegi helyzetének részletes bemutatását és fejlesztési irányait a Szegedi Tankerületi
Központ Esélyegyenlőségi Terve tartalmazza.
2.2.3.10.4.3. Pedagógiai szakszolgálati feladatok értékelése
A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézményből, és járásonként egy-egy tagintézményből áll, melyek eltérő tárgyi és személyi feltételekkel rendelkeznek.
Az intézményben dolgozó szakemberek megoszlása szakterületekre lebontva a következő:
Gyógypedagógus 72 fő; gyógytestnevelő 15 fő; logopédus 41 fő; pszichológus 46 fő; fejlesztő pedagógus 4 fő; konduktor 2 fő; gyógytornász 3 fő; szakorvos 1 fő; pedagógus 2 fő (32. számú melléklet).
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A különböző pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban résztvevő ellátottak (gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok) száma intézményi szinten:












Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés (átlaglétszám): 81
Szakértői bizottsági tevékenység:
o tankerületi szintű: 3042 fő
o megyei szintű: 4073 fő
Nevelési tanácsadás: 4424 fő
Logopédiai ellátás: szűrés: 6649 fő, fejlesztés: 2633 fő
Gyógytestnevelés: 2620 fő
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: iskolai tájékoztatók: 50 alkalom, tanácsadás: 1657
alkalom (ebből egyéni tanácsadás: 1362 alkalom)
A konduktív pedagógiai ellátás (átlaglétszám): 19,5
Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás: 21 koordinált pszichológus, 25 gyermek/tanuló
részére egyéni foglalkozás, 332 gyermek/tanuló részére csoportos foglalkozás; 33 pedagógus részére egyéni foglalkozás, 75 pedagógus részére csoportos foglalkozás; 3 szülő részére egyéni
foglalkozás, 23 szülő részére csoportos foglalkozás.
Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 16 gyermek/tanuló részére egyéni foglalkozás, 104 gyermek/tanuló részére csoportos foglalkozás; 5 pedagógus részére egyéni foglalkozás, 84 pedagógus részére csoportos foglalkozás; 25 szülő részére egyéni foglalkozás, 7 szülő
részére csoportos foglalkozás.

2.2.3.10.4.4. Hátrányos helyzetű tanulók helyzete létszámának alakulása tendenciák
Az intézményi esélyegyenlőségi adatlapokat vizsgálva jól láthatóak az egyes beiskolázási körzetben
(településrészen) élők szociális jellemzői. A lakótelepi iskolákban megfigyelhető a HH gyermekek magas aránya. Ezen intézmények tanulói jellemzően a körzetben lakó gyermekek és általános tantervi osztályban tanulók. Egymáshoz földrajzilag közel elhelyezkedő intézményeket vizsgálva látható, hogy a
több specialitással rendelkező (kéttannyelvű, több párhuzamos osztályban folyó tagozatos és emeltszintű oktatás) iskolákban jelentősen alacsonyabb a HH gyermekek aránya.
A HHH gyermekek intézményi elosztása szintén nem egyenletes.
Speciális helyzete miatt külön kell vizsgálnunk a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (HH: 24,71%, HHH: 12,07%) adatait. Az intézmény nem beiskolázási körzettel rendelkező intézmény. Speciális pedagógiai programja és a gyógypedagógiai nevelés miatt a többi intézménnyel nem értékelhető együtt. Nem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy az intézményben magas a HH és HHH tanulók aránya.
A HH és HHH tanuló ellátás jelenlegi helyzetének részletes bemutatását és fejlesztési irányait a Szegedi
Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Terve tartalmazza.
Külön említenünk kell a térségben működő Tanodákat, melyek szakmai programjukkal segítik az intézményi felzárkóztatási törekvéseket.
2.2.3.11. Pedagógiai programokban fellelhető specialitások, Öko iskola, nemzeti tehetség program, bázis iskolák rendszere
Iskoláink nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók tehetséggondozására, felzárkóztatására, valamint az egészség- és környezettudatos életmód kialakítására. Különös rangot adnak a megszerzett címek az isko25

láknak, mert adott esetben a szülők és a külső partnerek számára hívószót jelentenek és elismertséget
tükröznek.









A Komplex Instrukciós Program hálózatához csatlakozással a Szeged és Térsége Eötvös József
Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolájában, a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában, valamint a Kisteleki Általános Iskola és Kollégiumban megindult egy
speciális kooperatív tanulási eljárás meghonosítása.
Intézményeink kiemelt figyelmet fordítanak - a Nemzeti Tehetségprogrammal összhangban álló - tehetséggondozó tevékenységükre:
o Tanórai keretek között:
 Tagozatos és emelt óraszámú oktatás,
 differenciált oktatási módszertan alkalmazása,
 TERMOSZ természettudományos laboratórium által kínált lehetőségek kihasználása.
o Tanórán kívüli tevékenységek:
 versenyeken való részvétel támogatása, felkészítés,
 szakköri foglalkozások,
 Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósuló programsorozatok, tematikus táborok, tanulmányi kirándulások.
o Nyolc iskola működik regisztrált Tehetségpontként, melyek közül négy Akkreditált kiváló tehetségpont.
o A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Európai Tehetségpont és egyben a National Geographic bázisiskolája is
Tizennyolc köznevelési intézményünk rendelkezik Ökoiskola (közülük 12 örökös ökoiskola)
címmel.
o Az ökoiskola működésének egyik központi területe a fenntarthatóság pedagógiája. Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának
elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A Magyarországi Ökoiskola Hálózat egy
nemzetközi hálózat részeként működik, információkkal, továbbképzésekkel, rendezvényekkel segíti azokat az iskolákat, amelyek a fenntarthatóság pedagógiai értékeit helyezik működésük középpontjába.
A Vöröskereszt bázisiskolaként négy iskola működik.
Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye”címet 2017-ben öt intézményünk (2 általános iskola, 1
gimnázium, 1 gyógypedagógiai intézmény és a Szakszolgálat) nyerte el. .

2.2.3.12. Végzettség nélküli iskolaelhagyók helyzetének bemutatása
A korai iskolaelhagyást megelőző jelzőrendszer adatai alapján (33-38. számú melléklet) megállapítható,
hogy a Szegedi Tankerületi Központ általános iskoláiban a legveszélyeztetettebb korosztály a 7. évfolyam, míg gimnáziumban a 9. és 10. évfolyamban tanulók közel azonos arányban kerülnek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók közé.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás okai:


Egyéni tényezők
o Mérhető-dokumentálható jellemzők (állapot): családi háttér, szülők iskolai végzettsége;
hiányzás; évismétlés; előző iskolai életút (iskolaváltás); romló tanulmányi átlag, kompetenciák
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o Viselkedésbeli jellemzők (folyamat): alacsony motiváció; tanulási és magatartási problémák, drasztikus viselkedésváltozás; kiközösítő magatartás vagy kiközösítettség; alacsony szülői elvárások, elhanyagoltság
Intézményi tényezők
o Intézmény sajátosságai, működése: iskolai légkör, iskola belső-külső kapcsolatrendszere,
pedagógiai elvek és ezek koherenciája stb.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az általános iskola 7. évfolyamán a veszélyeztetetté válás jelentősebb
mértékben – a kamaszkorral közvetlenül kapcsolatba hozható – viselkedési tényezők játszanak szerepet.
A középiskola 9. és 10. évfolyamán azonban a legjelentősebb kockázati tényező a nem megfelelő iskolaválasztásból adódó tanulmányi problémák, illetve a motiváció drasztikus csökkenése a csalódás miatt.
Előbbi esetben a megfelelő előrejelző rendszer elemei közül a személyes támogatás, szükség esetén
szakértő bevonásával konfliktuskezelés; pedagógusok részéről a resztoratív technikák alkalmazása bizonyul hatékony eszköznek intézményeinkben.
A nem megfelelő iskolaválasztásból adódó problémák leghatékonyabb eszköze a jól szervezett, hatékony és széles körben elérhető pályaorientációs rendszer működtetése.
Az objektív, teljes körű tájékoztatás elsődleges színtere a Szakszolgálat, melynek munkatársai osztályfőnöki órák, csoportos és egyéni tanácsadás útján próbálják felkészíteni a tanulókat és szüleiket a tudatos pálya- és iskolaválasztásra.
2.2.4.

Az intézmények iránti igény bemutatása

Az általános iskolai beiskolázást gondos tervező-előkészítő fázis előzi meg. Az április hónapban lebonyolításra kerülő beíratás folyamatának minél zökkenőmentesebb megszervezése, illetve az indítandó
első osztályok számának előzetes meghatározása érdekében minden év novemberében, decemberében
felmérésre kerülnek a következő tanévtől első osztályba lépő gyermekek törvényes képviselőinek iskolaválasztással kapcsolatos elképzelései. A beiskolázás ezen előkészítő szakaszában - a települések óvodáinak megkeresésével és azok aktív közreműködésével - előzetes adatokat gyűjtünk arról, hogy gyermekeiket várhatóan melyik általános iskolába íratják be majd a szülők. A szülői szándék előzetes feltérképezése lehetőséget ad a feltételek (az iskola tárgyi és személyi kondíciói, körzethatárok) és az iskolahasználói igények jelentős mértékű összehangolására, melynek eredménye a beiskolázás folyamatának
kiegyensúlyozott, problémamentes lebonyolítása.
Az előkészítő szakaszban az intézmények nagy hangsúlyt fektetnek a beiskolázási programjaikra, nyílt
napjaikra, melyekkel a gyermekeik számára iskolát kereső szülőknek kívánnak segítséget és tájékoztatást nyújtani az iskolaválasztás kérdésében.
A kisebb településeken, illetve Szeged peremterületein, külső városrészein, valamint a lakótelepeken
erőteljesebben érvényesül a szülők körzetes iskola iránti igénye. Az itt működő iskolákban nagyon intenzív a körzetes feladatok biztosításából fakadó feladatellátás.
Általános fenntartói törekvés, hogy az elsős beiskolázás során a körzetes felvételi kötelezettség maradéktalan teljesítése mellett minél nagyobb mértékben tudjanak érvényre jutni az iskolahasználói igények, és a szülők minél szélesebb körben élhessenek a szabad iskolaválasztás jogával.
A Szegedi Tankerületi Központ intézményeiben tanuló diákok 12%-a (alapfokú oktatás 9%; középiskola 23%) bejáró, közel 10-10% Csongrád megye más járásaiból, illetve a szomszédos - Bács-Kiskun,
Békés - megyékből.
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2.2.5.

A Szegedi Tankerületi Központ kapcsolatrendszere

A tankerületi központ kapcsolattartása az intézményekkel rendszeres, havonta intézményvezető értekezletek tartására kerül sor, illetve folyamatos az elektronikus kapcsolattartás és a szakmai segítségnyújtás.
A Szegedi Tankerületi Központ köznevelési intézményei révén aktívan részt vesz a települési önkormányzatok közösségi rendezvényein, együttműködik a közösségi élet kulturális és prevenciós területeivel. Kiemelkedő a kapcsolatépítés a közművelődési intézményekkel, múzeumokkal, könyvtárakkal
(Móra Ferenc Múzeum, Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark, Szent-Györgyi Albert Agóra, Szegedi
Vadaspark, Füvészkert, Somogyi-könyvtár, Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit
Kft.). A közösségi szolgálat teljesítése során széleskörű kapcsolat alakult ki a katasztrófavédelemmel, a
szociális és egészségügyi intézményekkel, civil szervezetekkel, az egészségnevelési programok megvalósítása során bekapcsolódunk a város, megye prevenciós tevékenységeibe. Együttműködünk az
ÁNTSZ-szel, védőnői hálózattal, rendőrséggel. Részt veszünk a nyitott bíróság programban, együttműködési megállapodást írtunk alá a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Kereskedelmi és Ipai Kamarával a
pályaorientáció és a pályaválasztási tevékenység eredményessége érdekében.
A tankerületi központ intézményei szakmai megállapodás keretében együttműködnek a Szegedi Tudományegyetemmel mérés-, értékelés (E-Dia Program), valamint a pedagógusképzés területén (gyógypedagógiai, tanárképzés).
A mindennapos testnevelés feladatellátást segítik az önkormányzatok, a civil szervezetek, sportegyesületek. Széles körű szakmai együttműködési megállapodásokkal segítjük az intézmények szakmai munkáját, múzeumpedagógiai órák szervezése, kiállítás- és könyvtárlátogatások, sport rendezvények szervezése által.
A nevelő-oktató munkát támogató – más szakágazatok (pl. szociális, kulturális) – intézmények szakmai
innovációiban aktív együttműködőként való részvétellel is bővítjük kapcsolatrendszerünket.
2.3. A Tankerületi Központ intézményeire jellemző működtetési, gazdálkodási tevékenység értékelése
2.3.1.

A Tankerületi Központ működtetői, gazdálkodási tevékenységének értékelése.

A Szegedi Tankerület 2016 második félévében már koncentrálta a Kisteleki és a Mórahalmi Tankerületek teljes feladat ellátását a Szegedi Tankerület székhelyére, így már abban az évben elindult a működtetési és fenntartói feladatok ellátásának egy helyről történő koordinálása a majdani tankerületi központ
teljes illetékességi területén. Mivel a tankerület már korábban is látott el fenntartói feladatai mellett működtetői feladatokat is, ezért a 2017 januárjától megnövekedett számú feladatokhoz - ha nem is elegendő létszámban - minden területen rendelkezésre állt megfelelő szakértelmű humán erőforrás. A feladat
ellátásához különösen a tankerületi központ pénzügyi és vagyongazdálkodási területén vált szükségessé
új munkatársak felvétele, mely az év első felében folyamatosan megtörtént. Egyidejűleg megkezdődött
a tankerületi szabályzatok elkészítése és ezzel összhangban történt a működési folyamatok kialakítása.
A működtető feladatok biztonságos és tervezhető ellátásához felmérésre kerültek a szükséges tisztítószer, higiéniai áru, irodaszer igények illetve kialakításra került az intézményi tájékoztató rendszer,
melynek segítségével az intézmények minden hónapban tájékoztatást kapnak költségkeretük alakulásáról. A havi rendszerességű tájékoztatás segíti az intézményeket abban, hogy a tankerület felé jelzett beszerzési igényeik a realitásokon alapuljanak. Minden intézményhez kijelölésre került egy pénzügyi referens, aki segíti az intézményvezető és a tankerületi központ közötti információ áramlást, támogatást
nyújt a költségvetési keret és az adatok mögötti gazdasági események értelmezésében.
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2.3.2.

Az intézményi technikai humán erőforrás értékelése

2017. január 1-vel a Szegedi Tankerületi Központ technikai személyi állománya 405 fővel bővült. Ez a
személyi állomány magában foglalja a korábbi működtetőtől átvett takarítókat, illetve portás, pedellus
és gondnok, gazdasági dolgozó munkakörben dolgozó foglalkoztatottakat.
A takarítók foglalkoztatása többnyire munkaszerződéssel történt a képzettségüknek megfelelően minimálbér illetve garantált minimálbér mellett. A takarítók feletti munkáltatói jogok gyakorlása az intézményvezető hatásköre. Létszámuk az intézmény nagysága és az épületek, tornacsarnokok takarítási
szükségletének figyelembevételével került meghatározásra, így a racionalizálások során áthelyezésekre
is sor került. A takarításhoz szükséges tisztítószerek beszerzése a tankerületi központ által került lebonyolításra a teljes éves igény felmérésével és a kiszállítások ütemezésével. Az intézményvezetők a felhasználásról nyilvántartást vezetnek, mely lehetővé teszi a tisztítószer fogyásának ellenőrzését valamint
az intézmények arányosított összehasonlítását. Az adatok alapján lehetőségünk van következtetéseket
levonni a következő évben szükséges tisztítószer mennyiségére és így várható költségére, valamint az
optimális, jól takarítható felületek kiválasztásához a tervezett felújítási munkák esetén.
A gazdasági dolgozók korábban is az intézmények épületében, de az önkormányzatok foglalkoztatásában látták el a feladatukat. 2017. január 1-vel ismételten az intézmények állományába és az intézményvezetők irányítása alá kerültek. Feladatkörükbe az intézményvezetők által a munkaköri leírásukban
meghatározottak tartoznak, elsősorban a számlák felszerelése és a bérleti szerződések előkészítése, helyenként a személyügyi anyagok kezelése. Feladataik áttekintése és az ismételten egységes intézményi
működésbe való integrálása folyamatosan történik.
A Szegedi Tankerületi Központ létrejövetelét követően rövid időn belül létrehozta karbantartó csoportját, mely az intézmények állományában lévő, különböző szakipari képzettséggel rendelkező munkatársakból áll. A karbantartó csoport jelenleg 5 főből áll plusz egy fő irányításával. A nyári karbantartási
munkálatok és a teljes elmúlt időszak alatti gyors hibaelhárításaik, ütemezett karbantartásaik maximálisan visszaigazolták a létrehozásukra hozott döntés célszerűségét. A munkavégzésük hatékony, szakszerű, költségtakarékos, kapcsolattartásuk az intézményekkel folyamatos. A kapcsolattartást kiemelten támogatja a szintén ebben az évben létrehozott tankerületi központi hibabejelentő online felület. Ezen a
felületen az intézmények a felmerülő, karbantartást, hibaelhárítást igénylő problémáikat azok jelentkezésével azonos időben jelezni tudják a tankerületi központ felé, így a hibaelhárítás haladéktalanul megkezdődhet.
2.3.3.

Az intézményi költségvetési támogatások alakulásának elemzése

Eredeti költségvetési előirányzatot a tankerületi központ a 2016 évben ellátott feladatok finanszírozására kapott, majd ez az előirányzat került módosításra az önkormányzatoktól átvett működtetési többlet
feladatok finanszírozására. Ezt követően előirányzat módosításra jogszabályi megfeleltetések és pályázati források előirányzatosítása miatt került sor.
A Szegedi Tankerületi Központ 2017 évi költségvetésének tervezése intézményi szintre lebontva történt. A tervezés során figyelembe vettük az intézmények korábbi éves adatait, melyet kiegészítettünk az
önkormányzatok által a működtetési költségekre vonatkozóan adott adatszolgáltatásokkal, figyelemmel
voltunk a jogszabályi módosításokra valamint a reálisan várható gazdasági eseményekre is. Az ily módon előkészített intézményi költségvetési kereteket előzetesen kiküldtük az intézményvezetők részére,
majd ezeket költségvetési tárgyalásokon egyeztettük és pontosítottuk. Ezekből a költségvetési keretekből állt össze a tankerületi központ teljes költségvetési terve, mely részben került elfogadásra.
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2.3.4.

Az intézményi saját bevétel szerzési képesség bemutatása

Az intézmények saját bevételszerző kapacitása két fő elemen, a terembérleti díjakon valamit a térítési és
tandíjakon alapul. A saját bevételek tervezése azok szezonalitásának figyelembevételével az év elején
megtörtént. Az időarányos adatok vizsgálata havonta megtörténik a tankerületi központ részéről, mely
felülvizsgálat alátámasztja, hogy az intézményi tervezés reális alapokon, a korábbi bevételi lehetőségek
bázisán és teljesíthetően történt. Ezt igazolja vissza, hogy az intézmények által saját bevételként tervezett összeg 3 millió forinttal tér csupán el a tankerületi központ jóváhagyott költségvetésében megadott
adattól. A költségvetési egyeztetéskor a saját bevételek felhasználása az intézményvezetők javaslata
alapján tervezésre került.
2.3.5.

A pályázati abszorpciós képesség és a forrásbevonó képesség elemzése

2.3.5.1. Európai Uniós támogatások
A Szegedi Tankerületi Központ pályázatkezelő csoportja koordinálásával 2015 évben 23 futó Európai
Uniós projekt megvalósítása történt, melyek összesen 1 543 301 878 Ft összegű támogatásban részesültek. A támogatási összegből 485 542 640 Ft felhasználása történt tárgyévben.
A fenti projektek közül 6 pályázat teljes körű KLIK általi megvalósítást jelent. Ez magában foglalja a
projekt dokumentáció elkészítésétől a projektmenedzsment feladatok ellátásán keresztül a projektzárásig.
A fejlesztések fő területei:





Kompetencia-alapú oktatás elterjesztése (4 intézmény)
Komplex természettudományos laboratórium kialakítása (2 intézmény)
Innovatív iskolák fejlesztése 1. és 2. ütem
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A Tankerületi Központ intézményei aktívan részt vettek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
kiemelt projektjeinek megvalósításában is:







TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 számú, „Köznevelés az iskolában”
o Partnerség és hálózatosodás modul – 6 intézmény
o Mentoráló intézmények: 3 intézmény
o Módszertani Innováció modul – Az érdeklődő pedagógusok mellett a Tankerület dolgozói is részt vettek az innovációs tevékenységekben
TÁMOP-3.3.15-13/1 – A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a
komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében: 6 intézmény
TÁMOP-6.1.2.A – 14/1-2014-0001 azonosítószámú – „Komplex intézményi mozgásprogramok
és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával”: 10 intézmény
TÁMOP-7.2.1-11/K-2013-0001 „Fejlesztési rendszer megerősítése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban”

2.3.5.2. Nemzetközi projektek
A 2015-ös évben 12 nemzetközi projekt megvalósítása történt, további 4 projekt elszámolása a tárgyévben zárult. Az összes pályázati bevétel: 219 815 € volt.
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Intézményeink egyaránt aktívan részt vettek mind a mobilitási, mind pedig a stratégiai projektek megvalósításában.
Míg a mobilitási projektekben elsősorban a szakképzést folytató intézmények (6 tagintézmény) kerültek
előtérbe, addig a stratégiai együttműködés terén mind az általános iskolák (3 intézmény), mind pedig a
gimnáziumok (3 intézmény) aktívan szerepeltek.
2.3.5.3. Hazai pályázati támogatások
2015-ben 27 db hazai projektet valósítottak meg intézményeink, mindösszesen 18 550 642 Ft értékben.
Fő pályázati Programok:



2.3.6.

HATÁRTALANUL! Program
Nemzeti Tehetségprogram konstrukciói
Útravaló Program Út a Tudományhoz alprogram
Az infrastruktúra-menedzsment értékelése (épített infrastruktúra és eszközállomány bemutatása)

A Szegedi Tankerület 65 önkormányzati tulajdonú ingatlanban látja el a fenntartói és működtetési feladatokat (39-40. számú melléklet). Az ingatlanok bruttó összértéke: 13 626 780 752 Ft, melyből épületek: 10 593 489 884 Ft, építmények: 857 664 234 Ft, telkek pedig: 2 175 626 634 Ft értékben kerültek a
Szegedi Tankerület vagyonkezelésébe.
A tankerület fenntartásában lévő oktatási intézmények ingatlanainak átlag életkora megközelítőleg 60
év, háromnegyed részük kora 30 – 60 év közé tehető.

A legrégebbi épület 1827-ben épült, melyben a Szegedi Orczy István Általános Iskola kap helyet. A
legújabb építésű az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola (2011). Az épületek legnagyobb hányada
(40%) az 1970 – 1980-as években készült, de jelentős a száma (32%) az 1950 – 1960-as években épült
ingatlanoknak is. 17%-uk életkora meghaladja a 100 évet.
Ezek az épületek jellegüket tekintve az alábbiak szerint oszlanak meg:
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Közel 2/3-uk „panel” típusú, lapostetővel épített. Közülük a téglaépítésű épületek jellemzően a vidéki
településeken találhatók, melyeket idővel a helyi önkormányzatok a pályázati lehetőségek függvényében részlegesen felújítottak, a lapostetőt többségében cseréptetőre cserélték, esetenként a tetőtér is beépítésre került, homlokzatuk megújult, külső megjelenésükben esztétikusabbá váltak. Az épületek 37%a azonban továbbra is lapostetővel rendelkezik. Mind ezek, mind a régi épületek cseréptetői folyamatos
felújításra szorulnak.
Az épületek többségükben 1–2 emeletesek, közel 10%-uk tetőtere teljesen vagy részben beépítésre került, ugyanakkor három intézményben még alagsori tantermekben is tanulnak a gyerekek. Az épületek
7%-a teljesen, 10%-a részlegesen akadálymentesített.

Az épületek közel 40%-a került részlegesen felújításra az elmúlt 10 évben. Ezek keretében többségében
a nyílászárók cseréjét, elektromos hálózat felújítását, fűtési rendszer korszerűsítését valósították meg.
Az intézmények állaga jelenleg funkcionálisan megfelel a feladat ellátásának, azonban az épületek folyamatos korszerűsítésre szorulnak.
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A legfontosabb korszerűsítésre váró területek:

A nyílászárók az épületek közel felében részben vagy teljesen elavultak, cseréjük indokolt. Az épületek
fűtése többségében gázzal, illetve távfűtéssel történik. Az intézmények 15%-ában az elmúlt években
megtörtént a fűtésrendszer korszerűsítése, néhány intézményre napkollektorok is kerültek, illetve geotermikus fűtésrendszert alakítottak ki. Ugyanakkor 13%-uk esetében elengedhetetlenné vált az energetikai rendszer felújítása.
Az ingatlanok átlagéletkorából következően közel felükben elavultak, elhasználódtak a vizesblokkok, a
padlóburkolatok.
Az átvett állomány méretét mutatja az alábbi fűtési és használati melegvíz rendszerek nagyságát tartalmazó táblázat.
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Szeged tekintetében több esetben az épületgépészeti és villamoshálózati rendszerek is egyidősek az épülettel, ezért általánosságban elmondható, hogy rossz hatásfokú, gazdaságtalan, kevésbé környezetkímélő
rendszerek működnek. A korábbi működtető karbantartási tevékenységei során inkább a burkolás, festés, és egyéb épület szerkezeteket, épület villamossági és épületgépészeti rendszereket nem érintő munkákat részesítette előnyben.
A Kisteleki és Mórahalmi Járásban lévő önkormányzatok a saját szakembereikkel megoldható feladatokat maradéktalanul elvégezték.
A közegészségügyi, katasztrófavédelmi ellenőrzések során készült jegyzőkönyvekből jól láthatóak a
meglévő hiányosságok. Az ingatlanok majdnem felénél szükség van a vizesedési problémák megszüntetésére és több mint felénél lejártak az érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok. Az intézmények
közel 90%-ánál a felülvizsgálatok által feltárt hibák és hiányosságok kijavítatlanul és pótolatlanul maradtak. Az akadálymentesítés alapvető elvárás a köznevelés hátránykompenzáló szerepének fejlesztésében, az egyenlő hozzáférési lehetőségek biztosításában.
Az intézmények feladatellátását szolgáló ingatlanokban bruttó 515 111 161 Ft állami tulajdonú, és bruttó 3 708 557 539 Ft önkormányzati tulajdonú, a Szegedi Tankerület által vagyonkezelt tárgyi eszköz
biztosítja a zavartalan feladatellátást. Ezzel az eszközállománnyal a feladatellátás biztosított.
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2.3.7.

A vagyongazdálkodási tevékenység értékelése.

A működtetési feladatok jogszerű átvételéhez szükséges vagyonkezelői szerződések az önkormányzatokkal történt partneri egyeztetések alapján jöttek létre. Hosszabb egyeztetésre a szegedi és az algyői
önkormányzattal került sor, de a szegedi önkormányzat 2017 ….. , míg az algyői 2017 …… napján
szintén aláírta a vagyonkezelői szerződést.
A közüzemi szerződések átírása és áttekintésük haladéktalanul megkezdődött. Ennek eredményeképpen
az átírások nagyrészt az első negyedévben megtörténtek. Földgázszolgáltatásra vonatkozóan 95, villamos energiára vonatkozóan 71, vízszolgáltatásra 88, távhő szolgáltatásra 17, melegvíz szolgáltatásra 9,
azaz mindösszesen 280 szerződés került átírásra, illetve megkötésre, mivel Szegeden a villamos energia
szerződés 2016. december 31-ével lejárt. Az újonnan megkötött szerződésekben sikerült kedvező árakat
elérnünk, melyre a továbbiakban is törekszünk. Már az év elején a korábbi fogyasztási adatok elemzése
alapján csökkentettük a lekötött villamos energia igényt, ezzel közel kétmillió forint megtakarítást értünk el 2017-ben. A közüzemi számlák monitoringja az év elején felállt, a fogyasztások folyamatos
kontroll alatt vannak. A nem használt mérőórákat leszereltettük és ahol lehetett ott összevontuk.
A gyakori és nagy volumenű karbantartásokra - úgymint a gázkazánok, villamos hálózat, víz- csatornarendszerek, háztartási-, informatikai eszközök javítása – karbantartási szerződéseket kötöttünk, melyek
kedvező áron tették lehetővé az azonnali hibafelmérést és elhárítást.
A tankerületi beszerzések a beszerzési szabályzat, a Kbt és a KEF szabályai alapján történnek. A BVOP
beszállításait és szolgáltatásait továbbra is igénybe vesszük.
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3. TANKERÜLETI KÖZPONT JÖVŐKÉPE, STRATÉGIAI IRÁNYOK ÉS FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
3.1. Szakmai, oktatási program bemutatása
3.1.1.

Az oktatási tevékenység minőségének javítása

A személyi és tárgyi feltételek folyamatos fejlesztése, a módszertani megújulás képezi az oktatási tevékenység minőségi javításának alapját. A fejlesztések egyik alappillére a pedagógusok szakmai fejlődésének biztosítása, a minőségi továbbképzéseken való részvételük elősegítése, támogatása, valamint az
életpálya-modell szerinti minősítések elvégzése. Ehhez kapcsolódik a szaktanácsadói rendszer bevezetése, amely a pedagógusok részére személyre szabott, gyakorlat-orientált segítséget nyújt.
Másik fontos tényező az oktatás tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, az intézményi eszközpark korszerűsítése, bővítése.
A személyi és tárgyi feltételek biztosítása mellett harmadik terület a tanulói kompetenciák fejlesztését
szolgáló új módszerek, jó gyakorlatok megismerése, alkalmazása, az intézmények erre történő ösztönzése. Előtérbe kell helyezni a tantárgyakon átívelő készségek, a kritikus gondolkodás, a kezdeményezőkézség, a problémamegoldás, a tanulási készség és a közös munkavégzés képességének fejlesztését,
azaz a horizontális kompetenciák fejlesztését.
A minőség javításának folyamatában a diákok szempontjából a legfontosabb tényező a használható,
alkalmazható, továbbfejleszthető versenyképes tudás megszerzése.
Jövőkép: a Szegedi Tankerületi Központ feladat-ellátási területén olyan fenntartható és szakmailag hatékony oktatási, nevelési intézményhálózat működtetése, amely minőségében, széleskörű kínálatával megfelel a külső és belső partnerek elvárásainak, a törvényi szabályozásnak, és a jelenkor támasztotta követelményeknek egyaránt, biztosítva minden gyermek, tanuló optimális fejlődését, hasznosítható, versenyképes tudásfejlesztését.
Stratégiai irány:
 Az infrastrukturális fejlesztések, tárgyi feltételek javítása az ergonómiai szempontok, a fizikai és
kommunikációs akadálymentesítés, a feladatellátásnak megfelelő méretarányosság figyelembe
vételével
 pedagógusok módszertani megújulása, szakmai innovációk támogatása, digitális kompetenciák
fejlesztése
 IKT-val támogatott oktatás preferálása,
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 tankerületi szintű szakmai munkaközösségek létrehozása. Az egyes munkaközösségek az éves
munkatervük alapján folyamatos egyeztetéseket folytatnak az oktatás minőségének javítására, az
intézményi jó gyakorlatok megismerésére és implementálására szakmai rendezvények keretében
(pl. szakmai előadások, kerekasztal, bemutató órák, rendezvények, versenyek, vetélkedők, jó
gyakorlatok, feladatbank, workshopok, konferenciák,.stb.),
 szakmai képzések, szaktanácsadók, szakértők bevonásával IKT oktatás népszerűsítése, digitális
kompetencia fejlesztése mind a pedagógusok, mind a tanulók körében,
 a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése olyan pedagógiai módszerekkel és technikákkal, amelyek a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását és problémamegoldó
készségeinek mozgósítását kívánják meg, képzések és továbbképzések segítségével (például: az
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3.1.2.

infokommunikációs eszközök napi tanítási-tanulási gyakorlatba való integrálásának támogatását
szolgáló innovációk)
közismereti tantárgyak informatikai hátterének fejlesztése, tárgyi és személyi feltételek biztosítása (tantárgyi programok beszerzése, pedagógusok továbbképzése),
a nyelvoktatás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek javítása, bővítése (nyelvi laborok létesítése, IKT és audio-vizuális eszközök beszerzése, idegen nyelvi lektorok alkalmazása minél
több iskolában, cserekapcsolatok szélesebb körű kiépítése, nyelvvizsgák akkreditálása minél
több intézményben, nyelvvizsga központok létrehozása),
országos kompetenciamérésen intézményi eredmények nyomon követése: törekedni arra, hogy
növekedjen azon intézmények száma, akiknek teljesítménye meghaladja az országos átlagot,
ugyanakkor csökkenjen azon intézmények száma, ahol a tanulók teljesítménye szignifikánsan az
országos átlag alatt marad,
pályázatok nyomon követése, mobilitási programok lehetőségeinek kihasználása,
iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megújítása (a szolgáltatások szélesebb körű, távolabbi elérhetőségének biztosítása),
oktatást támogató adatbázisok kialakítása,
iskolák közötti munkakapcsolat erősítése, műhelymunka jó gyakorlatok megosztására.
A tehetséggondozás fejlesztése

A pedagógiai tevékenység egyik fontos része a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás. A Szegedi Tankerület pedagógusai az elmúlt időszakban is kiemelkedően fontos feladatként
kezelték a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozást, azon belül is a tehetséggondozást.
Rövid távon a már működő intézményi rendszerek működésének támogatása, a tehetséggondozásban
kialakult jó gyakorlatok horizontális tanulás formájában történő továbbadása teremtheti meg a hosszú
távon hatékonyan működő egységes tehetségazonosítási és - gondozási rendszert.
Jövőkép: egységes elvek alapján, hatékonyan működő, tehetséggondozási rendszer működtetése valamennyi intézményben, amely folyamatos lehetőséget ad a tehetséges tanulók kiválasztására, azonosítására, kibontakozására, versenyeztetésére, és a tehetséggondozó tanárok munkájának erkölcsi és anyagi
elismerésére.
Stratégiai irány:
 iskolák közötti munkakapcsolat – versenyek, közös projektek, közös szakköri órák, témanapok,
témahetek, workshopok,
 a Nemzeti Tehetségprogram által kínált lehetőségek széles körű ismerete, kapcsolódó szakmai
tervek/programok kidolgozása és megvalósítása,
 az Európai Uniós támogatással épült TERMOSZ természettudományos laboratóriumnak a Szegedi Tankerületi Központ intézményeiben tanuló diákjai tehetséggondozásában betöltött szerepének növelése, új programok kidolgozása és működtetése,
 az Arany János Programok (AJTP, AJKSZP) hatékony működtetése,
 a tankerületi intézmények tagozatos és emelt óraszámú képzéseiben a tehetségazonosító és tehetséggondozó szerep növelése,
 gimnáziumokban az OKTV, valamint a tanulmányi Diákolimpia versenyein való szélesebb körű
részvétel,
 pénzügyi fedezet előteremtése a felkészítéshez szükséges anyagok, illetve az utaztatás biztosítására, pályázatok nyomon követése.
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Fejlesztési területek, célkitűzések:
 jó gyakorlatok megosztása tehetséggondozás, versenyszervezés területén,
 a tehetségazonosítás támogatására olyan mutatórendszer kidolgozása és bevezetése, mely figyelembe veszi, hogy a tantárgyi eredmények, a tanári megfigyelések, a versenyeredmények, az önértékelés, a kortársak és a szülők jellemzése együtt ad árnyalt képet az iskolában tanuló diákról,
mint tehetségről,
 a tantárgyi eredmények, a versenyeredmények alapján adatbank létrehozása,
 módszertani továbbképzéseken való részvétel támogatása a tehetséggondozási tevékenységek
hatékonyabbá tétele érdekében, valamint az elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását segítő mentorálási rendszer kialakítása,
 a Tehetségpontként működő iskolák szakmai bázisként tanácsadással növelik a tehetségfejlesztő
intézmények számát. Folyamatosan figyelemmel kísérik az intézmények tehetséges fiataljait és
közvetítik számukra, szüleik számára a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat, lehetőségeket.
3.1.3.

A szociális feszültségek enyhítése

A gyermekek eltérő szociális, szociokulturális otthoni hátteréből fakadóan az iskolák oktató-nevelő
munkájának egyik sarokköve a hátránykompenzáló tevékenység. Ennek keretében a jövőben is fokozott
figyelmet szükséges fordítani a beilleszkedést és tanulást segítő délutáni foglalkozásokra, a napközbeni
elfoglaltságot nyújtó iskolai programokra, szabadidős rendezvényekre. Fel kell hívni az intézmények
figyelmét a családokkal közös programok (családi nap, kirándulások stb.) szervezésének, a családbarát
iskola kialakításának jelentőségére.
A hátránykompenzáló, felzárkóztató tevékenység során a cél olyan intézményi kultúra kialakítása,
amelyben az intézmények és a benne dolgozó pedagógusok és vezetők önreflexitása, a kívülről kapott
jelzések és értékelési eredmények értelmezése segíti a folyamatos tanulást, fejlődést, problémaérzékenységet és a motivációt a hatékony problémamegoldásra.
Jövőkép: a szociális különbségek és az abból adódó társadalmi feszültségek enyhülnek. Csökken a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. Hátránykompenzáló, esélyteremtő, felzárkóztató rendszer kiépítése az oktatási intézményekben annak érdekében, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyó
tanulók száma csökkenjen.
Stratégiai irány:
 a megtartó, támogató oktatási-nevelési környezet kialakítása,
 a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók egyéni segítésének, mentorálásának biztosítása,
 Útravaló Ösztöndíjprogram működtetése,
 Arany János Tehetséggondozó iskolai és kollégiumi program működtetése.
 A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók esélyteremtését a méltányosság elvének
és gyakorlatának széleskörű alkalmazásával biztosítani.
 Olyan új fejlesztési tartalmak és környezet kialakítása, amely megfelelő oktatási minőséget biztosít a hátrányos helyzetű és lemaradó tanulók részére.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók azonosítása,
 jelzőrendszer hatékony működtetése a szakhivatalok irányában,
 szabadidős, széleskörű rekreációs programok támogatása, pályázatok nyomon követése,
 iskola-szülő kapcsolati háló kiépítése, működtetése, fejlesztése,
 differenciálás, egyéni tanulási utak kialakítása,
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3.1.4.

az új tantervi szabályzóknak megfelelően a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése,
pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások egységesítése,
taneszköz-fejlesztés,
pályaorientációs tanácsadás.
Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, felzárkóztatása

A munkaerő-piac követelményeinek változása megköveteli a jobb képességekkel bíró munkavállalók
iránti szükségletet, amely együtt jár azzal, hogy az SNI tanulók oktatásának is nagyobb kihívásokkal
kell szembe néznie. Szükségessé válik a tanulók színvonalasabb kimenetelének biztosítása az elhelyezkedés érdekében.
A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nemzetiségi és migráns
tanulók iskolai sikerességének elősegítése a pedagógiai módszertani kultúra megújítása révén valósulhat
meg, melynek érdekében ágazatközi együttműködés kialakítására van szükség.
Javítani kell a köznevelés esélyteremtő képességét és a szegregáció csökkentése érdekében biztosítani
kell a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint a prevenció további működtetését,
szakmai, módszertani támogatását és fejlesztését.
Biztosítani kell a strukturális szolgáltatásokat, vagyis a teljes körű pedagógiai szakszolgálati ellátásokhoz való hozzáférést, továbbá a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók minőségi, befogadó neveléshez, oktatáshoz való hozzáférését. Törekedni
kell a feladatellátás feltételeinek javítására az ellátás teljes körűségének és megkülönböztetésmentességének biztosítása érdekében.
Jövőkép: esélyteremtő, felzárkóztatást támogató komplex rendszer kiépítése
Stratégiai irány: a Tankerület intézményeiben olyan szemlélet- és feltételrendszer megteremtése,
amelynek segítségével az SNI, a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
egyenlő eséllyel vesznek részt az oktatás-nevelés folyamatában
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 SNI tanulók inkluzív oktatását-nevelését támogató hálózat kiépítése
 közös szakmai irányelvek kidolgozása
 egységes szűrési, mérési, értékelési rendszer kialakítása
 a szakemberek egységes szemléletének kialakítása, együttműködésük erősítése
 pedagógusok célirányos képzése, érzékenyítő tréningek, előadások szervezése
 a szakemberek részére módszertani, fejlesztő eszköztár bővítése
 alternatív technikák elterjesztése
 egyénre szabott támogatást nyújtó megoldások kialakítása
 jó gyakorlatok bemutatása, műhelymunkában, workshopokban való részvétel
 pályaorientációs tevékenység kiterjesztése, életpálya tanácsadás
3.1.5.

Iskolai egészségfejlesztés megvalósítása

A Szegedi Tankerület intézményei átfogó egészségfejlesztési programot valósítanak meg, amelynek
keretében közvetítik tanulóik részére többek között az egészséges táplálkozás, a testmozgás, a testi és
lelki egészség, és a szűrővizsgálatok fontosságát, valamint felhívják a figyelmet a viselkedési függőségek és a szenvedélybetegségek veszélyeire és a balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás fontosságára. Az
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egészségfejlesztési program megvalósítása során az egyik legfontosabb tényező az egészségre ártalmas
tevékenységek, szokások megelőzését célzó ismeretek átadása.
A hatékony prevenció érdekében meg kell valósítani az oktatási intézmények és a különböző szervezetek szakemberei (védőnői, iskolaorvosi szolgálat, Vöröskereszt, Rendőrség, katasztrófavédelem) közötti
szorosabb együttműködést, valamint a szülők bevonását a programok, rendezvények lebonyolításába.
Emellett segíteni kell a gyermekek érett személyiséggé válásának folyamatát, lelki egészségének fejlődését személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú
alkalmazásával (ének, tánc, rajz, népi játékok, kézművesség, stb.)
Jövőkép: a Tankerület valamennyi intézményében átfogó egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megvalósítása, amelynek eredményeként javul a tanulók eredményessége, csökken a lemorzsolódás
veszélye, fejlődik a tanulók probléma- és stresszmegoldó képessége, kialakul a tanulókban az egészséges életmód iránti igény.
Stratégiai irány: a prevenció területén széles körű együttműködés kialakítása az intézmények és a
partnerek, valamint az iskola-egészségügyi szolgálat szakemberei között. Módszertani megújulás elősegítése a pedagógusok részére.
Fejlesztési területek, célkitűzések:














3.1.6.

pedagógusok, egészségfejlesztő tanárok továbbképzésének biztosítása: a lelki egészséget szolgáló pedagógiai módszerek megismerése
kortárssegítők képzése
intézményközi munkacsoport létrehozása a prevenciós tevékenység megvalósítására
az iskolákban már működő jó gyakorlatok megismerése
egészségnapok megvalósítása a partnerek bevonásával és közreműködésével
szorosabb együttműködés kialakítása az egészségfejlesztés és a megelőzés területén dolgozó
szakemberekkel
szabadidős, rekreációs programok támogatása
a mindennapos testnevelés keretében sokoldalú sportolási lehetőségek biztosítása (pl. lovaglás,
korcsolya, kajak-kenu)
a testnevelő tanárok módszertani kultúrájának megújítása, új egészségfejlesztő módszerek alkalmazása (jógaalapú mozgásprogram, stresszkezelési technikák, relaxáció, művészetek)
rendhagyó osztályfőnöki órák keretében előadások szervezése kortárssegítők, külső előadók bevonásával
szülői értekezletek keretében előadások megtartása
komplex egészségnevelési programok megvalósítását elősegítő pályázatokban való részvétel
„Vöröskereszt bázisiskolák”, valamint „Egészségtudatos, erőszakmentes iskolák” programjainak
megvalósítása, bemutatása
elsősegélynyújtó, katasztrófavédelmi versenyeken való részvétel támogatása
Az innovatív megoldások feltárása, új oktatási megoldások elemzése, bevezetése

Az innovatív megoldások feltárása innovatív vezetőket és pedagógusokat igényel, így elengedhetetlen a
korszerű oktató-nevelő munkakultúra iránti érdeklődés és elköteleződés, valamint a máshol már jól működő jó gyakorlatok, fejlesztések megismerésére irányuló igény felkeltése. A megújulási folyamatokra
fogékony vezető erősíti a vezetése alá tartozó tantestület innovatív kezdeményezéseit, és teret ad az új
pedagógiai módszerek kipróbálásának, alkalmazásának. A nevelő-oktató munka mindegyik területén
fontos az innovációs tevékenység, de különösen jó terepet kínál erre a nyelvoktatás, a természettudo39

mányok területe, a vállalkozói készségek fejlesztése vagy az eredendően is kreativitást igénylő művészeti nevelés. A nyelvoktatás területén különösen fontos minden lehetőség kihasználása annak érdekében, hogy az output-mérések, azaz a kétszintű érettségi - és nyelvvizsgák során egyre több tanuló szerepeljen sikeresen. Ez összhangban áll az oktatás irányítók azon szándékával, hogy a felsőfokú tanulmányokat nyelvvizsgával rendelkezők esetében preferálnák.
Jövőkép: új és innovatív megoldások feltárása, a későbbiekben az innováció rendszerszintű fenntartása.
Stratégiai irány: olyan iskolák, tanár- és diákközösségek kialakítása, amelyek nyitottak az innovációra,
létszükségletüknek érzik a megújulást, az újfajta oktatási megoldások kipróbálását, bevezetését.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 az idegen nyelvi képzésben az eredményesebb oktatás elérése érdekében lehetőség megteremtése a nyelvi csoportok szintenkénti (B1, B2, C1) szervezésére az osztályszintű csoportbontás helyett,
 belső továbbképzések szervezése,
 belső hospitálási rendszer kiépítése,
 tankerületi szintű munkaközösségi értekezlet a megoldások feltárására, már működő jó gyakorlatok, innovációk bemutatására,
 témaheteken, témanapokon való közös részvétel,
 elektronikus mérés-értékelés, vezetői információs rendszerek kiépítése, fejlesztése.
3.1.7.

A térségi együttműködés fejlesztése

A tankerület tevékenységének egyik fontos jellegzetessége, hogy a fenntartása alá tartozó intézményeket egymással szorosan együttműködő partnerekként képzeli el. Az iskolák törekvése, hogy szakmai
kínálatuk, hatékonyabb feladatellátásuk, valamint széleskörű rekreációs és preventív tevékenységük
érdekében együttműködjenek egymással és a térségben működő különböző szervezetekkel, intézményekkel, egyesületekkel.
Jövőkép: a térség iskolái egymással együttműködnek, megosztják eredményeiket, jó gyakorlataikat,
problémáikat és azok megoldását a hatékonyabb oktató-nevelő munka megvalósítása érdekében. Az
intézmények további együttműködési lehetőségek felkutatásával szélesítik kapcsolataikat a térség szervezeteivel.
Stratégiai irány: a térségi együttműködési formák kidolgozása, működtetése és továbbfejlesztése a
hatékonyabb információáramlás, kommunikáció és tudásmegosztás érdekében.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 tankerületi honlap fejlesztése,
 pedagógusok együttműködése tankerületi szinten,
 együttműködés a települési önkormányzatokkal a fejlesztések érdekében,
 kapcsolattartás a nem állami fenntartású intézményekkel,
 előadásokon, rendezvényeken való aktív részvétel,
 iskolakereteket meghaladó tanulmányi, művészeti, sportversenyek összehangolása.
3.1.8.

Hatékonyság javítása a tananyag oktatásában

A nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése általánosan megfogalmazott célkitűzés. Ennek alappilléreit kiemelt módon kezeljük, jelentős hangsúlyt fektetve intézményrendszerünk hátránykompenzá40

ló, esélyteremtő tevékenységére, amely mindenki számára elérhető minőségi oktatás lehetőségét kívánja
biztosítani.
Jövőkép: olyan szemlélet elterjesztése, lehetőségek és feltételrendszerek megteremtése az iskolákban,
amelyek a jogszabály által meghatározott központi tananyag oktatását hatékonyabbá tehetik.
Stratégiai irány: módszertani, pedagógiai innovációk vagy azok előfeltételeinek, forrásainak, eszközigényének megteremtése.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 az oktató-nevelő munka hatékonyságát elősegítő új, modern eszközállomány (digitális tananyag,
robotok) fejlesztése,
 csoportbontások, hatékony oktatási formák (páros munka, csoportmunka, kooperatív technikák)
alkalmazása,
 differenciálás,
 modern oktatási módszerek alkalmazása,
 élménypedagógiai eszközök alkalmazása,
 tanulmányi kirándulások szervezésének támogatása.

3.1.9.

A tanuló kommunikációs képességének erősítése

A Nemzeti Alaptanterv kiemelt területként jelöli meg a kommunikációs kompetenciák fejlesztését, mely
képességek befolyásolják az iskolai, a munkaerő-piaci, a társadalmi érvényesülést, és befolyásolhatják a
tanuláshoz, valamint a társakhoz való általános viszonyt. Elsődleges feladat e téren a nyelvi, kommunikációs kompetenciák hiányosságainak felismerése, feltárása, optimális esetben megelőzése, illetve
fennállásuk esetén a probléma egyénre szabott kezelése. A zavarok vizsgálata vagy leküzdése, a megfelelő eljárások alkalmazása - a probléma okától függően - több szakember együttes munkáját igényelheti:
pedagógus, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztőpedagógus.
Jövőkép: az iskolát jó kommunikációs képességekkel rendelkező végzősök hagyják el, akik ezen képességek birtokában nagyobb eséllyel tudnak belépni a magasabb szintű oktatás vagy a munkaerőpiac
színtereire.
Stratégiai irány:
 a kommunikatív oktatás támogatása, nemcsak a nyelvoktatásban,
 kommunikációs ismeretek oktatása.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 kommunikációs, önismereti, önfejlesztési tréningek szervezése a pedagógusok és a diákok részére,
 kommunikációs és drámapedagógiai szakemberek bevonása az oktatási folyamatba,
 a kommunikációs képességek fejlesztése céljából az alkalmazható eszközök, módszerek kiválasztása. /drámapedagógia, tevékenységközpontú pedagógia /
3.1.10. Konfliktuskezelés
Az iskolák életét befolyásoló tendenciák egyike a felmerülő konfliktusok kezelése. Tankerületünk a
kooperatív konfliktusmegoldás alkalmazását szorgalmazza intézményeiben, melynek lényege a problémák erőszakmentes kezelése. Ennek keretében követendő módszerek a nyílt kommunikáció a felek között, nyitottság, empatikus hozzáállás, együttműködési készség, megelőzés, konfliktuskezelési technikák elsajátítása mind a diákok, mind a pedagógusok vonatkozásában, súlyosabb kötelezettségszegés
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esetén a körültekintő kivizsgálás és az elkövetett vétséggel arányos büntetés kiszabása. Hangsúlyos szerepe van a pedagógusok továbbképzésében a folyamatosan megújuló konfliktuskezelési technikák elsajátításának. Kialakult konfliktus esetében meghatározó a fenntartó által kialakított panaszkezelési eljárásrend ismerete és betartása, amely a szubszidiaritás elvére alapul (a probléma felmerülésének helyéhez és szintjéhez legközelebb álló, de hatáskörrel rendelkező személy számára lehetőséget biztosít a
megoldásra).
Jövőkép: a Tankerület iskoláiban hozzáférhetőek lesznek a konfliktuskezeléshez nélkülözhetetlen szakemberek, továbbképzések, pedagógiai segédletek.
Stratégiai irány:
 iskolapszichológus alkalmazása,
 pedagógusok részére továbbképzések szervezésének támogatása konfliktuskezelés témában,
 előadások szervezése a tanulók és a szülők részére,
 drámapedagógiai eszközök alkalmazása az oktató-nevelő munkában.
 önismeret, önfejlesztés.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 rendhagyó osztályfőnöki órák megtartása,
 szakemberek bevonásával előadások megtartásának támogatása.
3.1.11. Hazai és nemzetközi pályázati aktivitás
Tankerületi Központunk intézményeinek jelentős része jelentős pályázati tapasztalatokkal rendelkezett
már a megalakuláskor is. Ennek értelmében fő feladatunk az alacsony aktivitású intézmények pályázói
körbe történő bevonása, valamint a már tapasztalt intézmények számára újabb – a már megvalósult fejlesztésekre épülő – lehetőségek felkutatása, a források elnyerése.
Tekintettel arra, hogy a megalakuláskor több, mint negyven EU támogatású projekt állt megvalósítás
alatt, az együttműködési rendszer kialakítása, a hatás- és felelősségi körök tisztázása már a korai időszakban megtörtént, működése folyamatos felülvizsgálattal kifinomulttá, ma már rendszerszerűvé vált.
A pályázati tevékenységeinknek fő feladatként – tudatosan - a Tankerületi Központ és az intézmények
stratégiai programjaiban foglalt célok eléréséhez kapcsolódó pályázati lehetőségek felkutatását és lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását kell jelentenie. Lehetőséget kell biztosítanunk azon innovációk számára, melyek jellegüknél fogva nem tervezhetőek előre, de mégis kapcsolódnak a Fenntartó,
illetve az intézmény stratégiai céljaihoz.
Ahogyan a fejlesztési irányok kijelölése, úgy a különböző projektekbe történő bevonás is minden esetben az intézmények által meghatározott vállalások szerint valósítható meg.
A pályázatokat illetően vélhetően szükségessé válik a személyi állomány tagjai között a pályázati feladatok megosztásának felülvizsgálata, mivel ez a feladat a jövőben kiemelt jelentőségű lesz, és komoly
feladatot jelent a tankerület számára.
Pályázati aktivitási célok:
Általános célok:
 Folyamatos pályázatfigyelés, a megfelelő pályázati konstrukciók kiválasztása és az intézmények
számára a lehetőségek bemutatása.
 Igényfelmérést követően szakmai programok kidolgozása és támogatási kérelmek benyújtása a
Tankerületi Központ és az intézmények által megfogalmazott stratégiai irányokkal összhangban.
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A pályázatok szakmai tartalmának kidolgozása során szoros szakmai együttműködés valamenynyi érintett fél között (fenntartó, intézményi szakemberek, más ágazatok szakemberei, hatóságok, stb).
Egyedi pályázati lehetőségek, programok támogatása (pl. Kék TÉR, KEVE, TKA Európai nyelvi díj, stb.).
Együttműködő partnerként hatékony és eredményes együttműködés más ágazatok fejlesztési
projektjeinek megvalósításában (szociális és kulturális intézmények, POK, OH, belügyi szervek)
Támogató és Közreműködő Szervezetekkel való hatékony együttműködés.
A már megvalósított, lezárt pályázatok (EU-s és hazai) fejlesztési eredményeinek fenntartása:
o intézményszerkezeti változások miatt több fenntartót is érintő projektek esetében a partnerség biztosítása az érintettek között,
o a dokumentációk kezelése,
o Projekt Fenntartási Jelentések benyújtása,
o jelentési kötelezettségek teljesítése,
o helyszíni ellenőrzéseken való teljes körű megfelelés.

Európai Uniós támogatások:
 A 2017-ben benyújtott, támogatást nyert pályázatok szabályszerű és eredményes megvalósítása.
 Pályázati aktivitás növelése az ERASMUS+ köznevelési mobilitási és stratégiai projektjeire vonatkozóan.
 A Széchenyi 2020 Operatív Programjaiban megfogalmazott prioritások alapján fejlesztési programok kidolgozása annak érdekében, hogy a felhívások megjelenésekor már „csak” finomítani
kelljen a szakmai terveket.
 Infrastrukturális fejlesztési céljainak teljesítése érdekében a tulajdonos önkormányzatokkal való
együttműködés az elérhető források lehető legszélesebb körben történő kihasználása érdekében.
 Lehetőség szerint aktív részvétel a Klebelsberg Központ által megvalósításra kerülő kiemelt projektekben.
Hazai pályázatok:
 Aktivitás növelése a Nemzeti Tehetségprogram pályázatain való részvételre.
 Aktivitás fenntartása a HATÁRTALANUL! programban történő utazások szervezésében.
 Lehetőségek felkutatása és pályázatok benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kiírásaira.
 Erzsébet táborokban való részvételi lehetőségek újra gondolása, a megfelelő szakmai koncepciók támogatása.
 Útravaló Ösztöndíj Programban történő részvételi szándék növelése az általános iskolákban.
Jövőkép: a Tankerületi Központ és intézményei az elvárások (szakmai, tanulói és szülői) és megfogalmazott stratégiai célkitűzések mentén minden pályázati lehetőséget kihasznál.
Stratégiai irány: a stratégiai tervezési szintet a pályázatok vonatkozásában erősíteni kell A megfogalmazott célok elérése érdekében mind a hazai, mind az uniós forrásokat maximálisan ki kell használni. A
célokkal összhangban álló, szakmailag teljes körűen alátámasztott szakmai terveket kell készíteni. Az
együttműködési rendszert (intézmények, Klebelsberg Központ, partnerek) folyamatosan bővíteni és
monitoringozni szükséges a pályázatok sikeres tervezése, elkészítése és végrehajtása érdekében.
Kiemelt fejlesztési területek, célkitűzések:
 nem-formális oktatási módszerek integrálása a köznevelésbe,
 IKT alkalmazási arányának és módszertanának bővítése
o digitális fejlesztési tervek kidolgozása,
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o tananyagcsomagok kidolgozása, elérhető tananyagcsomagok implementálása,
o módszertani továbbképzések,
korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának fejlesztése,
MTMI készségek és érdeklődés fejlesztése,
hatékony és eredményes pályaorientációs rendszer kialakítása és működtetése,
iskolaközpontú helyi közösségi programok szervezése,
nyelvi kompetenciák erősítése,
különleges bánásmódot igénylő tanulók támogatási rendszerének fejlesztése
o felzárkóztató programok (program megvalósítás és módszertan),
o tehetséggondozási programok (program megvalósítás és módszertan),
SNI tanulók számára biztosított fejlesztő programok kidolgozása és a szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtése (fejlesztő iskola, utazó gyógypedagógusok, EGYMI),
szakszolgálati ellátórendszer fejlesztése,
szabadidő értékes eltöltését célzó programok támogatása,
Kárpát-medencei együttműködések támogatása,
intézményközi pályázati munkacsoport létrehozása és működtetése,
belső HR kapacitások folyamatos fejlesztése,
folyamatos kooperáció, és PDCA-rendszer működtetése a szervezeten belül,
éves pályázati ütemterv és végrehajtási terv kidolgozása és monitoringja.

3.1.12. Külső kompetenciaigény
A Tankerületi Központ a hazai és EU-s pályázatainak benyújtásához kapcsolódó feladatokat saját, illetve a pályázatban érintett intézmény(ek) humánerőforrásának bevonásával látja el teljes egészében, ami a
pályázatok előkészítését, benyújtását, elszámolását is jelenti.
Jövőkép: A rendelkezésre álló humánerőforrások szélesebb körű felmérése és a fejlesztésekbe történő
bevonása függetlenül attól, hogy alapfeladatait mely intézményben látja el. A külső erőforrások igénybevétele kizárólag speciális szakmai feladatok (pl.: műszaki, közbeszerzési, energetikai szakértő, más
szakágazati ismeretek átadása) ellátására korlátozódik mind a pályázat benyújtási, mind pedig a megvalósítási szakaszban.
Stratégiai irány: szakmai együttműködés tekintetében kiemelten fontos a partner-intézményekkel (állami, önkormányzati feladatokat ellátó társszervekkel, gyermekjóléti intézmények, hatóságok) a partneri
kapcsolatok bővítése, hatékonyabbá tétele, szakmai tudásuk lehetőség szerinti hasznosítása a köznevelési célok elérése érdekében. A tankerületi központban, vagy intézményeiben azon területeken, ahol
külső tudás bevonása szükséges, ezt optimálisan tervezetten, a szakmai és a költség-hatékonysági elvárások mentén kell megvalósítani.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 rendelkezésre álló humánerőforrások minél teljesebb körű feltérképezése, adatbázisok kidolgozása,
 meghatározott – külső erőforrást igénylő - szakfeladatokra jó szakemberek kiválasztása a jövőben is (költséghatékonyság, időbeli tervezés),
 belső és külső erőforrások szinergiáinak mélyítése,
 gyakori partneri kooperációk szervezése.
3.2. Humánerőforrás-biztosítás értékelése
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3.2.1.

A pedagógus életpálya biztosítása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1. napján történt hatályba
lépésével jött létre a pedagógus életpálya. Az azóta eltelt 5 évben megállapítható, hogy az életpálya
nyújtotta lehetőségekkel egyes intézmények nevelőtestülete kíván élni, számos minősítési eljárás lefolytatására került sor: a nevelőtestületben a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusok aránya 65 %.
Jövőkép: célunk a pedagógusok támogatása és motiválása abban, hogy részt tudjanak venni a pedagógusok előmeneteli rendszerében, és sikeresen teljesíthessék az életpályamodell fokozatainak követelményeit.
Stratégiai irányok:
 továbbképzések elérhetőségének biztosítása, ezáltal fejlődési lehetőséget nyújtva a tankerületben
dolgozó pedagógusoknak,
 modern munkakörülmények biztosítása, megfelelve a modern pedagógia és a modern tanári
eszménykép elvárásainak.
Fejlesztési területek, célkitűzések: olyan stratégiai program megvalósítása, amely figyelembe veszi,
hogy a pedagógusok fejlődési igénye minden életszakaszban más és más.
3.2.2.

Az élethosszig tartó humán gondoskodás

A nemzetközileg versenyképes gazdaság alapjául szolgáló humán erőforrás biztosításához elengedhetetlen a munkaerő továbbképzése az élethosszig tartó tanulás különböző formáin keresztül.
A fenntartó élethosszig tartó humán gondoskodás keretében kezeli a humán tőke fejlesztését, a pedagógusok foglalkoztathatóságának és versenyképességének javítását.
Az élethosszig tartó humán gondoskodás szorosan összekapcsolódik az életpályamodellel, mert tekintettel van az egyes életpályaszakaszokra, a pedagógus előmenetel fokozataira.
Stratégiai irányok:
 a pedagógusok menedzselése és védelme,
 a munkahelyi és hivatásbeli kohézió megerősítése,
 az együttműködés megteremtése a belső és külső partnerek között, valamint a munkahelyi igazságosság és megbecsülés kialakulásának elősegítése.
Fejlesztési területek, célkitűzések: a Tankerületi Központ és az intézmények működésének fenntarthatóvá és kiszámíthatóvá tétele.
3.2.3.

A nyugdíjas pedagógus megbecsültsége

Társadalmak és civilizációk építettek az idősebbek által felhalmozott élettapasztalatra és tudásra, a
nyugdíjas pedagógusokhoz való hozzáállásunkat mi is erre alapozzuk.
Stratégiai irányok:
 a nyugdíjas pedagógusok jogszabályi keretek közötti továbbfoglalkoztatása,
 a nyugdíjba vonuló pedagógusok életpályájának elismerése.
Fejlesztési területek, célkitűzések: a nyugdíjas pedagógusokról való gondoskodás megvalósítása.
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3.2.4.

A tanári utánpótlás biztosítása

A pedagógus utánpótlás biztosításának alapja, hogy a tanári pálya és az iskola, mint munkahely vonzó
legyen a továbbtanulók, a pályakezdők számára. 2013-ban bevezetésre került a Klebelsberg Képzési
Ösztöndíj Program, melynek célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása
pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása. Az utánpótlás megteremtése elengedhetetlen az intézményi feladatok ellátásához, a szakos ellátottság biztosításához.
Jövőkép: célunk az elöregedő pedagógusi állomány folyamatos fiatalítása.
Stratégiai irányok:
 gyakornokok elhelyezkedésének támogatása,
 iskolai gyakornoki programok, mentorálás támogatása.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 a pályakezdő, friss diplomás pedagógusok beilleszkedésének figyelemmel kísérése,
 szoros együttműködés a Szegedi Tudományegyetemmel,
 a pályaelhagyó pedagógusok számának minimalizálása,
 sajátos fejlesztési program kialakítása a fiatal pedagógusok részére.
3.2.5.

Az alkalmazottak szociális körülményeiben meglevő feszültségek enyhítése

A Szegedi, Mórahalmi, Kisteleki járásban dolgozó alkalmazottak rendkívül eltérő szociális háttérrel,
anyagi lehetőségekkel, vagy adott esetben képzettséggel rendelkeznek. Az így kialakult társadalmi feszültségek kezelése önállóan a szervezettől nem elvárható, de meg kell próbálni a saját kötelezettségeink és lehetőségeink között ezeket a feszültségeket enyhíteni.
Jövőkép: megfelelő bérezési színvonal legyen az egyes munkakörökben, amelyek igazodnak a társadalmi szolgáltatások költségeihez (pl. lakhatási költségek, élelmezési költségek stb.).
Stratégiai irányok:
 a megtartó, támogató munkakörnyezet kialakítása,
 az egyes személyes körülményekre (gyermeknevelés, betegápolás, munkahelyre bejárás/utazás)
figyelemmel levő munkaszervezés.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 a munkavállalók számára az iskolapszichológusok támogató szolgáltatását is lehetővé kell tenni,
a mentális terhelés mérséklése érdekében,
 a dolgozóinknak jogszabály szerint biztosítani kell a munkába járás költségét.
 közösségi programok szervezése / családnapok, sport és kulturális programok, rekreációs programok/
 egészségbarát, családbarát munkahely, munkakörnyezet életre hívása.
 Az egészségtudatos aktív életvezetés támogatása
3.2.6.

Az ingázó, mobil pedagógus munkájához szükséges feltételek

Tankerületünkben jellemző a pedagógusok mobilitása. Az ingázás elsősorban a járási központok irányából a vidéki kistelepülések irányába meghatározó, a szakos ellátottság biztosítására. A kistelepülések
iskoláiban az egyes tantárgyak (pl. természettudományos tárgyak, technika, rajz, ének) alacsony óraszámainak következtében egyre inkább szükségessé válik az áttanításos rendszer kialakítása. Az utazó
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gyógypedagógiai hálózat és a pedagógiai szakszolgálat feladatellátásának alapfeltétele a pedagógusok
utaztatásának biztosítása. A tömegközlekedés finanszírozása mellett, a saját gépjárművel történő kiküldetések elszámolása és a szolgálati gépkocsival történő utazás biztosított tankerületünkben.
Jövőkép: A munkaerő gazdálkodás tankerületi szintű koordinációjával, a tantárgyfelosztások és az órarendek összehangolásával a szakos ellátás foglalkoztatási problémái megoldhatóvá válnak. Mindezzel
összefüggésben az utazási költségek erőteljes növekedése várható.
Stratégiai irányok:
 a megindult pozitív folyamatok erősítése és elősegítése,
 a pedagógusi mobilitási hajlandóság növekedése, növelése.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 munkába járási költségek támogatása,
 áttanítás támogatása – kiküldetés útján,
 intézményvezetők és tankerületi központok szorosabb együttműködése ezen a téren,
 a lakhatási feltételek terén jelentkező támogató szerepvállalás a tankerületi központ és a települési önkormányzatok részéről.
3.2.7.

A teljesítmény értékelés rendje

A kormánytisztviselők teljesítményértékelése során a Kttv. 130. §-a, a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a
közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletben foglaltak az irányadóak.
A tankerületi központ 2017. január 1-től használja a TÉR rendszert, ahol valamennyi kormánytisztviselő felvételre került, és a jogszabályban meghatározott időközönként értékelésekre, minősítésekre is sor
került.
A teljesítményértékelés rendjének tartalmi, gyakorlati szerepének értékelése, az alkalmazás tapasztalati
tényezőkön alapuló módosítása folyamatos, az esetlegesen szükséges korrekciókat e vonatkozásában a
vezetők feladata folyamatosan megtenni. Fontos, hogy az értékelés személyes legyen, a személy és a
szervezet teljesítőképesség növelését, a nem szükséges konfliktusok számának pedig ne a gyarapítását
szolgálja, a valós kép kialakítása mellett.
Az új pedagóguspolitika és alkotóelemei (életpálya, bértábla, tan-felügyelet, szaktanácsadás, új továbbképzési rendszer) ösztönözik a minőségi munkát, és támogatják a pedagógushivatás szakmai megújítását valamint presztízsének növelését.
Jövőkép: a teljesítményértékelés a szervezeti cselekvőképesség és hatékonyság növelését és a munkavállaló folyamatos fejlődését szolgálja.
Stratégiai irány: a vezetők személyesen, évközben többszöri személyes egyeztetéseken segítsék a
munkavállalókat, beszéljék meg a munkavállalókkal az elvárásokat, célokat. Fordítsanak időt a munkavállaló személyes kompetenciájának fejlesztésére. Értékeljék a tapasztalatokat és szükség szerint vizsgálják felül a korábbi gyakorlatokat.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 a TÉR alkalmazási tapasztalatainak időszakos felülvizsgálata, szükség szerinti alkalmazási korrekciója,
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3.2.8.

személyes konzultációk a munkavállalókkal a fejlesztendő célok meghatározása, az eredmények
kiértékelése érdekében.
intézményi önértékelési, teljesítményértékelési rendszerek fejlesztése, alkalmazása
A kétirányú motiváció megteremtése

A motiváció, vagyis amikor energiákat mozgósítunk bizonyos cselekvések végrehajtására, minden
szakma, minden hivatás megkerülhetetlen előfeltétele.
Stratégiai irányok:
 közelítő motiváció megteremtése: egy kellemes állapot, egy pedagógiai, szakmai siker elérésére
való motiválás,
 megelőző motiváció megteremtése: egy kellemetlen végeredmény elkerülésére (pl.: minősítési
eljárás során) való motiválás.
Fejlesztési területek, célkitűzés: a közelítő és a megelőző motiváció hatékonyságának megismertetése
valamennyi pedagógussal
3.2.9.

A minőségi munka erkölcsi és anyagi megbecsültsége

A minőségi munka megbecsülése az egyik legfontosabb alapja egy szervezet sikeres működésének.
Stratégiai irányok:
 az erkölcsi megbecsülés legfontosabb eleme, hogy a pedagógusi hivatás visszakaphassa a rangját,
 a pedagógusi hivatás fontosságának való érzékeltetése, mely a pedagógusi motiváltság megteremtésének elengedhetetlen eleme,
 a lehetőségekhez mérten a teljesítmény anyagi elismerése differenciálás és esetleges jutalmazás
által.
Fejlesztési területek, célkitűzések: pedagógusok bevonásával egy olyan program kialakítása és megvalósítása, amely eredményes tud lenni a kiégés elleni küzdelemben
3.2.10. Képzés, továbbképzés módszere
Az élethosszig tartó tanulás a tanárszakma divatos kifejezése, ugyanakkor nagyon is aktuális velejárója.
A jelenkor oktatási rendszere olyan, hogy abban a tanár tényleg élethosszig – pontosabban „életpályahosszig” – tanul. Ezt szabályozza a 7 évenkénti kötelező továbbképzések rendszere, de a pedagógusok
előmeneteli rendszere is tanulással jár, még ha indirekt módon is.
Jövőkép: egy olyan képzési és továbbképzési rendszer nyújtása a dolgozóknak, amely áttekinthető,
böngészhető fogyasztói piacként funkcionál: mindenki azt választhatja belőle, amire szükség van.
Stratégiai irány: továbbképzések koordinálása és rendezése, célzottan, a pedagógusok, az iskolák, a
tankerület és az oktatási rendszer tényleges igényeinek megfelelően.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 külső partnerek felkutatása, szoros együttműködés a Szegedi Tudományegyetemmel,
 igényfelmérés a pedagógusok körében,
 szakvizsgát adó képzések támogatása,
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a belső hospitálási rendszer, az intézményi önértékelési rendszer, a módszertani háló egy iskolán
belül ezt a képzési irányt erősítené a hétköznapi munka során is,
a gyógypedagógiai ismeretek teljes hiánya az integrációt vállaló többségi intézményekben. A
probléma megoldására tervezzük a nevelőtestület tagjainak továbbképzését az egyes iskolákban
megjelenő SNI-s tanulók profiljának megfelelően.

3.2.11. Lakhatási feltételek
A munkavállalói mobilitás és a szervezeti stabilitás biztosításának egyik fontos eleme, hogy minden
pedagógus, munkavállaló megfelelő, a nyugodt munkavégzéshez elengedhetetlen lakással, lakhatási
lehetőséggel rendelkezzen.
Stratégiai irány: az önkormányzati, állami rendszer által biztosított támogatási lehetőségekről munkavállalóink folyamatos tájékoztatása.
Fejlesztési területek, célkitűzések: A pedagógus mobilitással kapcsolatban felmerülő szociális kérdések (pl. a munkavállalók és családjaik integrálódása az új környezetbe, a lakáshelyzet rendezése) megoldásában együttműködés az önkormányzatokkal - lakhatási lehetőségek alapján igénybe vehető - bérlakások vonatkozásában.
3.3. Szervezeti környezet, és irányítási elvek részletezése
3.3.1.

Az irányítási, döntési jogkörök elemzése

A Tankerületi Központ az oktatásért felelős miniszter irányítása, valamint a középirányítói hatáskört
gyakorló Klebelsberg Központ alá tartozó központi költségvetési szerv.
A Tankerületi Központ fenntartói feladatokat ellátó önálló szervezeti egységekből, valamint önálló jogi
személyiséggel rendelkező, szervezeti egységként működő köznevelési intézményekből áll.
A Tankerületi Központ élén a tankerületi igazgató áll, aki a Tankerületi Központot az irányító szervi
hatáskört gyakorló oktatásért felelős miniszter, a középirányítói hatáskört gyakorló Központ elnöke és a
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezető irányításával, vele szoros
együttműködésben vezeti.
A Tankerületi Központ fenntartói feladatokat ellátó önálló szervezeti egységként működő főosztályokból, valamint a tankerületi igazgató közvetlen irányítása alatt lévő szervezeti egységekből áll. A főosztályokat a gazdasági igazgatóhelyettes és a szakmai igazgatóhelyettes vezeti.
A főosztályok nem önálló szervezeti jogállású osztályokra tagozódhatnak, az osztályvezető vezetése
alatt állnak.
Jövőkép: világos, egyértelmű irányítás, döntések a feladatok delegálása a munkatársak felé.
Stratégiai irányok: a vezetők együttműködésén és felelősségvállaláson alapuló munkaszervezés, feladatellátás biztosítása, a döntések hatékony végrehajtása. Döntés-előkészítő vezetői, koordinációs értekezletek heti rendszerességgel, kormánytisztviselői értekezletek, egy-egy összetett, több területet érintő
feladat végrehajtása kapcsán munkacsoportok létrehozása.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 döntés-előkészítő vezetői egyeztetések,
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3.3.2.

döntések szervezeten belül kommunikációjának fejlesztése, folyamatos biztosítása a hatékony
végrehajtás érdekében.
Belső hatáskörök, képességek szabályzati környezetének értékelése

A belső hatásköröket a Tankerületi Központ SZMSZ-e és a főosztályok Ügyrendjei határozzák meg. A
szervezetünkre jellemző, hogy a felmerülő feladatok miatt szükséges az egyes dolgozók személyi képességei mentén, a csoportközi együttműködések elősegítése a vezetők által. Erre az SZMSZ és más
belső szabályzatok is lehetőséget adnak, a rugalmas feladatellátás keretei biztosítottak.
Jövőkép: stabil működési, szabályozási környezet, világos, a személyi képességeket kibontakoztatni
tudó munkaszervezés a vezetők által.
Stratégiai irány: világos döntések a szabályzati környezetben, ehhez szükség szerint – a későbbi tapasztalatok alapján – a szabályzatok egyes pontjai felülvizsgálatának kezdeményezése.
Fejlesztési területek, célok: szabályzatok megismerésének mélyítése a mind a tankerületi központban,
mind az intézményben dolgozó kollégák körében, a szabályzatok közös átbeszélése, belső képzések,
előadások szervezése a kollégák számára a szabályzatok gyakorlati alkalmazása kapcsán.
3.3.3.

Irányítási, döntési szintek alakításának bemutatása

A Szegedi Tankerületi Központban két főosztály működik: a Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály,
melyet a gazdasági igazgatóhelyettes és a Köznevelési, Jogi, Humánpolitikai és Pályázati Főosztály,
melyet a szakmai igazgatóhelyettes vezet.
A Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály két osztályra tagozódik: a Pénzügyi és Számviteli Osztály,
és az Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály.
A Köznevelési, Jogi, Humánpolitikai és Pályázati Főosztály két nem önálló szervezeti egységre tagozódva látja el áll feladatát, ez a Köznevelési és Pályázati Osztály, valamint a Jogi és Humánpolitikai
Osztály, mely utóbbit osztályvezető vezet.
A szervezet mérete indokolja a folyamatos, vezetői koordinációs együttműködést, a feladatok vezetők
által leosztott, delegált végrehajtását az osztályok, munkacsoportok, munkavállalók között. A tankerületi igazgató irányítása mellett, a helyettesek közreműködésével alapvető cél a megfelelő ügyintézői szinteken történő feladatellátás. Önálló döntési jogköre a tankerületi igazgatónak van, valamint az SZMSZben – és más szabályzatokban – meghatározottak szerint a gazdasági igazgatóhelyettesnek, szakmai
igazgatóhelyettesnek.
A stratégai döntések meghozatala, a személyi kérdésekben való döntés, minden esetben feltételezi a
vezetők egyeztetését és a tankerületi igazgató végső döntését.
Jövőkép: világos döntési, irányítási kompetenciák.
Stratégiai irány: a jó döntésekhez nélkülözhetetlen a megfelelő, gyors információáramlás, a munkavállalók kezdeményező javaslattétele, döntési alternatívája, önálló és aktív feladat végrehajtási képessége.
A vezetői egyeztetések folyamatos biztosítása nélkülözhetetlen. A meghozott döntések vonatkozásában
elvárás a munkavállalók lojális, feladatorientált végrehajtási képessége, az osztályvezetők, főosztályvezetők koordinatív irányítása mellett.
Fejlesztési területek, célok:
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3.3.4.

tankerületi igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes folyamatos egyeztetése, kiemelten a stratégiai döntések meghozatalakor,
a főosztályok, osztályok közötti együttműködés fejlesztése a vezetői döntések alapján, projekt és
feladatközpontú működésben.
Értekezletek rendje, módszere

A Szegedi Tankerületi Központ értekezleteinek rendjét alapvetően az SZMSZ határozza meg. Az
SZMSZ alapján a tankerületi értekezlet, a vezetői értekezlet és a főosztályi értekezlet a kötelezően tartandó értekezletek.
A tankerületi értekezleten a Klebelsberg Központ elnöke által tartott tankerületi igazgatói értekezletet
követően szükség szerint, egyébként legalább havi rendszerességgel – a tankerületi igazgató vezetésével
– a Tankerületi Központon belüli szakmai és funkcionális feladatellátás, jogalkalmazás összehangolására, a soron következő feladatok meghatározására kerül sor. A tankerületi értekezlet résztvevői a Tankerületi Központ szervezeti egységeinek vezetői, a Tankerületi Központ feladatellátási területén működő
köznevelési intézmények vezetői, illetve a tankerületi igazgató által meghívottak. A tankerületi értekezlet dokumentálásáért a titkárságvezető a felelős.
A vezetői értekezleten a Tankerületi Központ igazgatója vezetésével a Tankerületi Központ igazgatási
szervezetén belüli szakmai és funkcionális feladatellátás, jogalkalmazás megtervezésére, összehangolására, a soron következő feladatok meghatározására kerül sor. A vezetői értekezlet résztvevői a Tankerületi Központ szervezeti egységeinek vezetői, illetve a tankerületi igazgató által meghívottak. A vezetői
értekezlet dokumentálásáért a titkárságvezető a felelős.
A főosztályi értekezleten az igazgatóhelyettes vezetésével – a tankerületi igazgatói értekezletet követően haladéktalanul, legkésőbb az értekezletet követő 2 munkanapon belül, egyébként szükség szerint,
általában heti rendszerességgel – a főosztályon belüli szakmai és funkcionális feladatellátás, jogalkalmazás összehangolására, a soron következő feladatok meghatározására kerül sor.
Stratégiai irány: a tankerületi igazgatói illetve a kormánytisztviselői értekezleteken az aktuális feladatok mellett, egyéb kiemelt jelentőségű területek, témák szemléletes feldolgozása, bemutatása
Fejlesztési területek, célok:
 az előzetes információk, megvitatandó területekkel kapcsolatos kérdések, felvetések bekérése,
melynek eredményeként az értekezletek gyorsíthatók és hatékonyabbá tehetők.
3.3.5.

Pályáztatási, kiválasztási elvek

A Szegedi Tankerületi Központ 2017. január 1-től kezdte meg működését, mint önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv. A Tankerületi Központban 41 fő kormánytisztviselő végez munkát jelenleg, akinek többsége már a jogelőd, KLIK Szegedi Tankerületében is dolgozott. 2017 első félévében
komolyabb munkaerő állomány fejlesztésre került sor, melyet főként a működtetési feladatok átvétele
indokolt. A pályáztatás, kiválasztás során fontosnak tartjuk, hogy a pályáztatással érintett terület, osztály vezetője is megtekintse a pályázati kiírást és tankerületi igazgató, főosztályvezető valamint HR
munkatárs mellett jelen legyen a személyes meghallgatás során. A személyes meghallgatásnak kiemelt
jelentősége van, a személyes benyomás, célzott kérdések segítik az adott feladatra legmegfelelőbb jelölt
kiválasztását.
Jövőkép: stabil, folyamatosan fejlődő, szolgáltatói szemléletű kormánytisztviselői állomány kialakítása,
akik munkájukért kellő emberi és anyagi megbecsültségben részesülnek.
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Stratégiai irány: a pályáztatások, a kiválasztás során olyan szakmailag képzett személyek szervezeti
integrációjának megvalósítása, akik képesek egy gyorsan, szabályszerűen működő, szolgáltatói szemléletű szervezet aktív, önálló ügyintézésre képes, rugalmas munkavállalóiként dolgozni.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 szervezet stabilitása szempontjából elkötelezett, tartós munkavállalási szándék,
 szakmai tapasztalatok szervezeti célokhoz illesztése,
 a Közszolgálati Szabályzatban megfogalmazott jóléti célú intézkedések megvalósítása (pl.: ruhapénz, formaruha, szociális juttatások)
 kormánytisztviselők szakmai képzése, továbbképzése, tanulmányi szerződések kötése a szervezet stratégiai céljainak megfelelően.
3.3.6.

Belső vezetői információs rendszer

A Szegedi Tankerületi Központ kormánytisztviselői minden héten, pénteken 14:00 óráig írásban heti
beszámoló keretében ismertetik az adott héten általuk elvégzett feladatokat, leírják az adott héten felmerülő problémáikat, vezetői döntést igénylő kérdéseiket, illetőleg az adott hét során felmerülő esetleges
kockázati tényezőket. A heti beszámolót a kormánytisztviselők osztályvezetőjüknek küldik meg, akik
azt tanulmányozást követően összesítve továbbítják a főosztályvezető részére. A főosztályvezető vasárnapig köteles a beszámolókat összegezni és megküldeni a tankerületi igazgató részére.
A Szegedi Tankerületi Központban a tankerületi igazgató rendszeresen, hetente egy alkalommal koordinációs értekezletet tart a vezető kollégák részére, ahol az elmúlt hét, időszak fontosabb feladatainak
áttekintése mellett, a főosztályok heti beszámolója alapján egyeztetésre kerülnek a vezetői döntést
igénylő kérdések, felmerülő problémák és az elkövetkezendő időszak feladatai. A koordinációs értekezletet követi a főosztályvezetők, osztályvezetők információs értekezletei, melyeken a vezetők koordinálják, felügyelik az irányításuk alatt álló főosztály/osztály munkáját.
A Klebelsberg Központ részére a tankerületi igazgató minden hónap 10. napjáig havi beszámolót köteles készíteni.
Jövőkép: a belső vezetői információs rendszer hatékonyságának további növelése, a hatékony működés
elérése érdekében.
Stratégiai irány: a belső vezetői információs rendszer kiemelten fontos eleme a heti vezetői értekezletek rendszeres tartása.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 vezetői információs rendszer továbbfejlesztése
 információáramlás gyorsítása, fejlesztése
 a szervezeti folyamatokat hatékonyan támogató szoftverek, programok fejlesztése, alkalmazása.
3.3.7.

Folyamatba épített ellenőrzés rendje

A Belső Kontrollrendszer működésére, fejlesztésére valamint kialakítására vonatkozó előírásokat a
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvények írják elő. A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési
szervek belső kontrollrendszerének és belső ellenőrzésének kötelezettségét határozza meg. A belső
kontrollrendszernek biztosítania kell, hogy a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja
összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság követelménye alkalmazásra kerüljön. A Szegedi Tankerületi Központban a folya52

matba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működését biztosítja az értekezletek rendszeressége, amelyeken a vezetők, osztályvezetők, vannak jelen, továbbá a heti rendszerességgel megtartott tankerületi alkalmazotti meetingek, értekezletek, továbbá a havonta egy alkalommal az intézmények vezetőivel kiegészülve megtartott intézményvezetői értekezletek.
A szakmai illetve gazdasági vezetők, a csoportvezetők rendszeresen beszámoltatják a kollégáikat az
aktuális ellátott és ellátandó feladatokról, továbbá tájékoztatást adnak a folyamatba lévő ügyekről. A
gazdálkodással kapcsolatos tervezési és végrehajtási ellenőrzési nyomvonal érvényesül, a felderített
hiányosságokra szükség szerinti, ami fontos, hogy azonnali intézkedés történik. Kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés szabályozott gyakorlati alkalmazása így megvalósul. A belső ellenőrzést
végző személy a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a vezetők felé. A belső ellenőrzés ellenőrzést végez a Szegedi Tankerületi Központban, illetve a tankerület
felügyelete, irányítása alá tartozó intézményeknél. A kialakított folyamatba épített ellenőrzési rendszer a
pénzügyi-gazdasági folyamatok szabályszerűségét, a hibák menet közbeni feltárását és kiküszöbölését
jól szolgálja.
Fejlesztési területek, célkitűzések: az évközben végbemenő változásokra való tekintettel 2017. évben
szükséges az ellenőrzési nyomvonal kialakítása és felülvizsgálata, majd ezt követően annak aktualizálása.
3.3.8.

A kockázatkezelés technikája

Szervezeti szinten az alábbi főbb kockázati köröket azonosítottuk, és kockázatkezelési technikákat alkalmazzuk:
Intézményi kockázatok: Az intézményi kockázatok közül a szervezeti problémák (pl. személyi erőforrás
hiánya) miatt felmerülő, akadozó színvonalú, hatékonyságú feladatellátás tűnik a legvalószínűbb kockázatnak. Mindez azonban kezelhető kockázat, a tankerületi vezetés gyors döntéseivel, és a munkavállalók
munkáltató iránti lojális munkavégzésével, rugalmas munkaszervezéssel.
Pénzügyi-gazdasági és fenntarthatósági kockázatok: Szigorú, takarékos, feladatorientált szemlélettel a
tankerületi vezetés képes a költségvetési keretek között végrehajtani a feladatokat, az intézményvezetőkkel együttműködve. A tankerületi vezetés a Klebelsberg Központtal folyamatosan együttműködik, a
jogszabályi változásokból vagy vis maior helyzetekből adódó pénzügyi-gazdasági kihatású feladatellátás megfelelően biztosítható.
Jogi kockázatok: Külső tudás bevonásával a jogi kockázatok kezelhetőek. Akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó, műszaki tanácsadó, külső ügyvéd, jogi szakértő, pályázati szakemberek bevonásával
szükség szerint tudjuk csökkenteni a jogi kockázatokat.
Műszaki kockázatok: Építési, ingatlan-felújítási kockázat alatt a következő lehetőségek érthetők: a fejlesztések nem az ütemezésnek megfelelő időben, nem a tervezett műszaki paraméterekkel, vagy nem az
előirányzott költségvetéssel realizálódnak. Mindennek elkerülése érdekében a tankerületi központ a
megfelelő szakismerettel és széleskörű referenciákkal rendelkező kivitelezőt, szállítókat választja ki.
Jövőkép: a változó jogi, működési, szervezeti környezetben a változásokból, vagy a működésből adódó
kockázatok minimalizáltak a szervezet által alkalmazott kockázatkezelési technikák okán is.
Stratégiai irány: a kockázatok minimalizálása érdekében a működés folyamatos monitoringozása, a
megfelelő beavatkozási pontok időben történő azonosítása, a szükséges kockázatminimalizáló döntések
meghozatala, a jelentkező kockázatok mérséklése érdekekében.
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Fejlesztési területek, célkitűzések: a már meglévő kockázatkezelő technikáink hatásfokának javítása a
tankerületi központnál folyó munka és a különböző külső és belső partnerekkel folytatott együttműködések célirányos fejlesztése által.
3.3.9.

Bürokrácia terheinek csökkentése

A Tankerületi Központ a mindenkor hatályos jogszabályi környezet maradéktalan betartása mellett törekszik a bürokrácia terheinek csökkentésére. Elsősorban informatikai úton igyekszünk hatékonyabbá
tenni a működést, csökkenteni az eljárási, bürokratikus terheket. A „Redmine” nevű szoftver gyorsítja
az intézményi kérelmek ügyintézését.
Jövőkép: informatikai fejlesztések révén csökkenő bürokratikus terhek.
Stratégiai irány: folyamatosan nyitott legyen a szervezet a bürokratikus terheket csökkentő változások,
változtatások meglépésére.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 új informatikai szoftverek alkalmazása a működési folyamatokban (pl. számla-ügyintézés és
monitoringozás),
 szervezeti, tankerületi tudásszint növelése képzéssel (az informatikai fejlesztések terén),
 szerződés nyilvántartás rendszerének informatikai rendszerének továbbfejlesztése.
3.3.10. Adatszolgáltatás hatékonysága
A megalapozott döntésekhez megalapozott adatok szükségesek. Kiemelten fontos, hogy a kezelésünkben lévő adatkör, adattartam valós, naprakész legyen, ezekből az adatokból pedig gyors és pontos adatszolgáltatás váljék lehetővé.
Jövőkép: naprakész, valós adatokból, informatikai szűrők, kontrollok mellett az adatszolgáltatások valós képet mutatnak és határidőben teljesíthetőek.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 adattartalmak naprakész vezetése, folyamatos vezetői, tankerületi kontrollja (pl. személyi ügyek,
eszköznyilvántartás terén stb.),
 informatikai alkalmazások révén az adatszolgáltatások valódisága (objektivitása) és gyorsasága
növelhető mind tanügyi, mind vagyongazdálkodási, üzemeltetési téren.
3.4. Gazdálkodás, pénzügyi feltételek biztosítása
3.4.1.

Átlátható költségvetés tervezés és működtetés

A tankerületi központ költségvetésének tervezése az intézményi feladat ellátás finanszírozási szükségletének alapulvételével történik, mely során figyelembe vesszük az eltérő intézményi specifikációkat is.
Ezzel biztosítva van a jogszerű, biztonságos és takarékos működtetés.
Jövőkép: A költségvetés tervezés során a tankerületi központ egységes elvek alapján elkészíti az intézményi költségvetési terveket, majd ezek finomra hangolása az intézményvezetőkkel való egyeztetés
alapján történik. Ennek során az intézményvezető részletesen megismeri az intézménye költségvetési
tervét, tud azonosulni azzal, így a működtetés a tankerületi központ és az intézmény közötti együttműködésre épül. Az intézmények a korábbiaknak megfelelően havonta tájékoztatást kapnak költségvetési
keretük alakulásáról.
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Stratégiai irány: az intézményi forrás felhasználási igények összhangba kerülnek a megadott keretekkel
Fejlesztési területek, célkitűzések: az intézményvezetők menedzsment-szemléletének folyamatos fejlesztése.
3.4.2.

Feladat és pénzügyi keret összhangja

A költségvetés tervezése során már figyelembe vételre kerülnek a várható feladatok. Ezek elvégzése a
fedezet rendelkezésre állásával egyidejűleg valósul meg.
Jövőkép: A feladat ellátáshoz szükséges tervezhető beszerzések (eszközök, anyagok, karbantartások,
kötelező felülvizsgálatok) ütemei (egy illetve több ütem) ütemezetten, a szezonalitások figyelembevételével már az év elején meghatározásra kerülnek, így a költségvetési keret felhasználása a keretnyitásokkal összhangban van.
Stratégiai irány: A tanügyi, jogi és pénzügyi terület szakmai egyeztetéseinek eredményeként a feladatok változását a pénzügyi keret felhasználásának le kell követnie. Ehhez a területek szoros együttműködése szükséges.
Fejlesztési területek, célkitűzések: A feladatok kontrollingja a különböző szakmai területek együttműködésével.
3.4.3.

Intézményi szintű nyilvántartás, tervezés

Az intézmények analitikus nyilvántartása alapul szolgál úgy a költségvetés tervezéséhez, mint a működtetési feladatokhoz kapcsolódó teljes körű műszaki feladatellátás tervezéséhez
Jövőkép: Az intézmények analitikus nyilvántartása teljes mértékben alátámasztja a tankerületi nyilvántartást. A kötelező műszaki dokumentációk és felülvizsgálati jegyzőkönyvek minden intézményben ellenőrzötten és naprakészen rendelkezésre állnak az intézményekben.
Stratégiai irány: az intézményi nyilvántartási rendszerek kontrollálásával megvalósuljon azok aktualitásának biztosítása.
Fejlesztési területek, célkitűzések: Intézményi nyilvántartások naprakészek és aktualizáltak legyenek
3.4.4.

Stabilitás, szabályszerűség

A tankerületi központ belső szabályzatai, melyek mentén a belső folyamatok szabályozottan zajlanak
elkészültek. Ezek a szabályzatok a tankerületi központ elsőként megszületett szabályzatai, azok teljes
körűségét, lefedettségét, alkalmazhatóságát, a folyamatokkal való összhangját egy meghatározott idő
elteltével vizsgálni kell. A stabilitás megfelelő szabályozottság mellett érhető el.
Jövőkép:
A Tankerületi Központ szabályzatai egyértelműek, minden munkatárs által ismertek és azonosan értelmezettek, a szabályozást igénylő területeket teljes egészében lefedik. A folyamatok képesek a szabályzatoknak megfelelően, de nem túlszabályozottan működni.
Stratégiai irány: A Tankerület Központ a továbbiakban is a szabályzatai szerint, a stabilitás fenntartásával működjön.
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Fejlesztési területek, célkitűzések: A szabályzatok minden munkatárs általi használata alapján leszűrt
módosítási indikációk összegyűjtése, elemzése, ehhez jogi támogatás nyújtása. A felülvizsgálat során a
szabályzatok átdolgozása oly módon, mely választ ad a bevezető időszakban felmerült kérdésekre.
3.4.5.

Likviditáskezelés

A likviditás kezelés során a Tankerület folyamatosan monitorozza kötelezettségvállalásait, bevételeit és
kiadásait és a pénzügyi hatással járó döntések ezeknek a figyelembevételével történnek.
Jövőkép: jól paraméterezettek a várható bevételek és kiadások, így akár a többlet, akár a hiány kezelésére előre fel tud készülni a tankerületi központ
Stratégiai irány: a tankerületi központ likviditási terve folyamatosan karban van tartva, azaz a tényadatok rögzítése és a hátralévő időszak aktualizálása kéthetente megtörténik. Ez lehetőséget ad az esetlegesen szükségessé váló beavatkozásokra.
Fejlesztési területek, célkitűzések: a várható kiadások és bevételek tervezése reálisan történik
3.4.6.

Folyamatos kontrolling, döntéstámogatás

A Szegedi tankerületi Központban kialakított folyamatok kontrollingja és elemzése szükséges a hibák
javítása és az optimális hatékonyság biztosítása érdekében
Jövőkép: Az adatbázisok elemzésével levonhatóak mindazok a következtetések, melyek alapján minden intézményről részletes és átfogó képet kapunk. A folyamatokban lévő esetleges vagy az egyedi hibák felszínre kerülnek, ami lehetővé teszi a korrigálásukat. Az intézményvezetők az őket érintő elemzések eredményeiről tájékoztatást kapnak, ami az ő munkavégzésüket is segíti
Stratégiai irány: Az elemzések felhasználásra kerülnek, úgy a tankerületi központban, mint az intézményekben és ennek eredményei mérhetőek.
Fejlesztési területek, célkitűzések: Az elemzésekből minél részletesebb következtetés levonása és ennek a gyakorlatban történő hasznosítása
3.4.7.

Bértömeg-gazdálkodás kérdése

A Szegedi Tankerületi Központ, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az éves tervezett költségvetésének teljesülését felelősségteljesen csak abban az esetben tudja biztosítani, ha pénzügyi szempontból a legnagyobb hangsúlyt a bérgazdálkodásra helyezi. Annál is inkább fontos ez, mert a költségvetés jelentős hányadát teszi a bér, illetve annak járulékai. A bérgazdálkodás hatékony végrehajtása
többtényezős folyamat.
Jövőkép: Biztosítanunk kell a folyamatos, hatékony, szakmai feladatellátást, amely folyamatában egyre
több szakember, különösen gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens alkalmazását tenné szükségessé,
mely jelentős többletteher, ugyanakkor alkalmazásuk nélkül a napi szinten jelentkező feladatokat, SNI-s
és egyéb specifikus ellátási formákat nem tudjuk biztosítani.
Stratégiai irány: Folyamatosan figyeljük a gyermek létszám alakulását és a SNI-s feladatellátásban
érintett tanulók számának változását.
Fejlesztési területek, célkitűzések: A következő évek költségvetés-tervezésének egyik legfontosabb
feladata, hogy előre felmérve a jelentkező humánerőforrás-többletigényt, a megfelelő bértömeget a feladatellátáshoz biztosítani tudjuk.
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3.4.8.

Bevételszerző kapacitás

A Szegedi Tankerületi Központ saját bevételszerző kapacitását két fő tényező, a teremhasználati díjak
valamit a térítési és tandíjak határozzák meg, melyet a jó gyakorlatokból, vizsgadíjakból származó bevételek egészíthetnek ki. E bevételek tervezése a tankerületi központban eddig is reálisan történt, amellett, hogy a köznevelési területen a bevételeknek nem meghatározó hányadát képezik a saját bevételek.
Az intézmények adottságaikból eredően (elhelyezkedés, infrastruktúra, tevékenység) eltérő bevételszerző kapacitással rendelkeznek.
Jövőkép: Az intézmények saját bevételeik tervezésekor a racionális és a reális elemzéseken alapuló
szempontokat tartják szem előtt. Ez alatt értendő, hogy a művészeti oktatás megszervezése, fejlesztése
során kiemelt figyelmet fordítanak az abban résztvevő gyermekek igényeire és az adott művészeti oktatáshoz kapcsolódó költségekre. A terembérleti szolgáltatások esetén törekedni kell megbízható, hosszú
távú partneri kapcsolatok kialakítására, mely nem zavarja az alapfeladat ellátását, akár annak támogatását is szolgálhatja.
A racionális és eredményes bevételszerzésben az intézményeknek érdekeltnek kell lennie, mely érdekeltség az intézményük fejlesztésében testesül meg.
Stratégiai irány: A bevételszerző kapacitás oly módon történő kihasználása, mely túlmutat a pusztán
pénzügyi célok megvalósításán, nem erősíti a versenyhelyzetet az alapfeladat ellátásában, és amely az
intézmény számára további hasznosulást hoz. A bevételszerző kapacitásnak össz intézményi szinten is
hasznosulnia, érvényesülnie kell.
Fejlesztési területek, célkitűzések: Az intézmények valós bevételszerző kapacitásának felmérése, ennek elemzése, elérendő célok megfogalmazása és ez alapján a reális és jogszerűen megvalósítható bevétel tervezése
3.4.9.

Intézményi érdekeltség, igazgatói motiváció

Azok az intézmények, melyek a leghatékonyabban tudják a bevételszerző kapacitásukat kihasználni,
nagyobb eszköztárral rendelkeznek az intézményük fejlesztésére, munkatársaik motiválására rendelkezésre álló forrás felett. Azonban egyes intézményeknek az adottságaiból eredő eltérő bevételszerző kapacitása nem eredményezhet aránytalanságot az intézmények fejlesztése terén. Ennek egyensúlyban
tartása tankerületi feladat.
Jövőkép: Az intézményi kapacitások racionális, az adottságaikhoz igazodó kihasználása az intézmény
érdekével egybeesik, melyben az intézményvezető is motivált.
Stratégiai irány: Az intézmények ismerik a saját adottságaikhoz igazodó bevételszerzési lehetőségeiket
és ezek kapacitását.
Fejlesztési területek, célkitűzések: Menedzsment szemlélet fejlesztése. Minden intézmény ismerje
saját előnyeit, mely lehetőséget biztosít arra, hogy az érdekeltség és a motiváció hatékonyan megvalósítható legyen.
3.5. Infrastrukturális környezet, ingatlan park elemzése
3.5.1.

Alapvető munkavégzési környezet garanciája

A Szegedi Tankerületi Központ 40 intézménye 76 feladatellátási helyen, 65 ingatlanban működik. Ezt
egészíti még ki a tankerületi központ székhelye.
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Az ingatlanok megfelelő, jó infrastrukturális állapota a megalapozott, magas színvonalú szakmai munkához elengedhetetlen, az alapvető munkavégzési környezet minősége meghatározó a mindennapjainkban.
Jövőkép: A valós igényeknek megfelelően fejlesztett illetve kialakított, fenntarthatóan működtethető,
megfelelő higiéniás állapotú intézmények.
Stratégiai irány: A fejlesztési forrásoknak illetve a tankerületi központ saját költségvetésének figyelembevételével kialakított infrastrukturális fejlesztési irányok az ideális munkakörnyezet kialakítását
illetve fenntartását szolgálják. A karbantartási munkák elvégzése biztosítja az ingatlanok állagmegóvását. Ezen célok elérése érdekében az önkormányzati együttműködések megtartása és részben erősítése
történik.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 helyenként az önkormányzati együttműködések erősítése
 reális helyzet felmérés intézményi és tankerületi egyeztetéssel
3.5.2.

Egészséges ingatlanpark

A Szegedi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanjaiban a közegészségügyi és katasztrófavédelmi ellenőrzések rámutatnak az épületek hiányosságaira, illetve fejlesztendő területeinkre. Ennek
megfelelően intézményeinkben folyamatos a vizesedési problémák megszüntetése, az érintésvédelmi,
tűz- és villámvédelmi rendszerek felülvizsgálata, a hiányosságok szisztematikus megszüntetése.
Az akadálymentesítés alapvető elvárás a köznevelés hátránykompenzáló szerepének fejlesztésében, az
egyenlő hozzáférési lehetőségek biztosításában a köznevelés terén.
Jövőkép: a köznevelési feladatok ellátásához szükséges ingatlanpark a közegészségügyi és egyéb hatósági előírásoknak minden szempontból megfelel, az ingatlanok minőségi színvonala folyamatosan
emelkedik, vagy a szinten tartása biztosított;
Stratégiai irányok:
 mosdók tisztasági követelményeknek megfelelősége,
 lapos tetős ingatlanok beázásainak megszüntetése,
 biztonsági szempontból való megfelelőség (tűz-, villám-, érintésvédelem, balesetmentesség),
 intézményi akadálymentesítések.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 ingatlanjaink állapotának felmérése, műszaki szakvélemény készíttetése,
 a mosdók folyamatos karbantartása, felújítása, az alapvető higiéniás feltételek megteremtése,
 az egészséges ingatlanpark kialakításához szükséges munkálatok ütemezése,
 együttműködés a tulajdonosokkal (önkormányzatok, magyar állam), hogy a források felhasználása a egészséges ingatlanpark követelményeinek figyelembe vételével történjen,
 az intézményvezetők és a tankerületi központ együttműködése a döntés-előkészítésben és végrehajtásban.
3.5.3.

Fenntarthatósági feltételek

Az iskolák 2013-ban történt állami fenntartásba vételét követően az üzemeltető önkormányzatok a pályázati forrásokon kívül jellemzően csak a legszükségesebb karbantartási munkálatokat végezték el,
egyéb forrásokkal nem támogatták az intézmények fizikai állapotának javítását. Ugyanakkor az állami
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fenntartói feladatokat ellátó Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak csak korlátozott lehetőségei
voltak ilyen irányú fejlesztésekre.
Fentiekből adódóan szinte valamennyi intézményben és feladat-ellátási helyen indokolt nemcsak állag
megőrző munkálatok elvégzése, hanem a változó nevelési-oktatási irányelveknek történő megfeleléshez
szükséges fizikai infrastruktúra fejlesztése is.
A Széchenyi 2020 program keretében megjelent EFOP-4.1.2 és EFOP-4.1.3 pályázatok kiválasztási
folyamatában tehát a tágabb „jogosultsági” körből választottuk ki – előzetes helyszíni bejárás és műszaki felmérés alapján – azon intézmények körét, ahol akut beavatkozásokra van szükség, illetve ahol az
elnyerhető források a leghatékonyabban felhasználhatóak.
A tervezett tevékenységek a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése mellett, minden esetben az
épületek működtetési költségeinek csökkentését is célozzák (energetikai beruházások).
Jövőkép: az ingatlanfejlesztések és beruházások eredményeképpen, valamint a vagyonkezelői és köznevelési szemlélet alakulása okán az ingatlanok fenntartási költségei csökkennek.
Stratégiai irány: a jövőkép alapján a tankerületi központ folyamatosan kihasználja a rendelkezésre álló
forrásokat, racionálisan felméri a méret-gazdaságosság szempontjából kiemelt fejlesztési célú iskolákat.
Prioritási sorrendet határoz meg a fenntarthatóságot célzó beruházások érdekében.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 ingatlanműködtetés racionalizálása, tervszerű karbantartás,
 saját és pályázati források révén az épületek infrastrukturális állapotának fejlesztése,
 szemléletformálás a köznevelésben, a fenntarthatóság gondolatkörének szerves integrálása az
oktatásba, nevelési folyamatba,
 naprakész kapcsolattartás MNV Zrt.-vel, önkormányzatokkal, iskolákkal (intézményvezetők,
szülők).
3.5.4.

Kihasználtság, körzetesítés

A fenntarthatóság másik eleme a fajlagos, egy tanulóra jutó költségek aránya. A helyzet itt is szórt képet
mutat. Vannak magas kihasználtsági mutatóval rendelkező tankerületi iskolák (elsősorban Szegeden,
Algyőn, Sándorfalván, Kisteleken). A tankerület más részein (elsődlegesen a Mórahalmi, járás területének kisebb településein) az alacsony születésszám és a városi intézmények elszívó hatása jelentősen
megmutatkozik az intézményi kapacitás kihasználtságban.
Jövőkép: az egyenlőtlen kapacitáskihasználtság folytatódik. Középtávon a közlekedési fejlődéssel és a
bérszínvonal emelkedésével az arányosabb teherelosztás irányában mozdulhat el az épületek kapacitáskihasználtsága.
Stratégiai irány: kiemelten fontos a csökkenő gyermeklétszámú területeken a gyermekneveléshez
szükséges vonzó és jó színvonalú intézményi rendszer kialakítása, a település lakosságmegtartó szerepének növelése, figyelemmel a fenntartható épületekre, ingatlanállapotra (méretgazdaságosságra) és
szakmai elvárásokra.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 az intézményi kapacitás-kihasználtsági adatok folyamatos monitoringozása,
 a kapacitás-kihasználtságból levont következtetések elemzése, szükséges fejlesztendő területek,
beavatkozási pontok meghatározása,
 folyamatos kapcsolattartás a Kormányhivatallal a körzetesítéssel kapcsolatban,
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3.5.5.

folyamatos párbeszéd az intézményekkel, szülőkkel, települési önkormányzatokkal a beavatkozási pontok racionális, szakmai alapú és a közösségek számára megfelelő megfogalmazása érdekében.
Saját ingatlan és bérlemény viszonya

A Szegedi tankerületi központ döntően önkormányzati tulajdonú, vagyonkezelésbe vett ingatlanokban
látja el feladatait.
Egyes esetekben, az önkormányzatokkal folytatott vagyonkezelési szerződések megkötését megelőző
egyeztetések eredményeként a tornacsarnokok önkormányzati működtetésben maradtak. A tornacsarnokok használata egy esetben ingyenes, míg a többi önkormányzatnál fix díj fizetése ellenében történik.
A tankerületi központ illetékességébe tartozó intézmények közül egy sem működik bérelt ingatlanban,
kivéve magát a tankerületi központot. A Szegedi Tankerületi Központ a Szeged, Bal fasor 17-21. szám
alatti, állami tulajdonú, a NEAK vagyonkezelésében lévő ingatlanban működik, melyért bérleti díjat
fizet.
Jövőkép: A tankerületi központ használatában lévő ingatlanállomány jogi státusza változatlan marad.
Stratégiai irány: Az ingatlan tulajdonosokkal való együttműködés az ingatlanok használatában, illetve
használatuk megosztásában változatlanul érdekazonosságon alapuljon.
Fejlesztési területek, célkitűzések: A pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó tagintézmények
munkájukat néhány esetben méltatlan, szűkös körülmények között, más intézmények épületében elhelyezve végzik. Ennek megoldásaként szükséges pályázati forrásból az infrastruktúra fejlesztése, kapacitásbővítés.
3.5.6.

Energetikai beruházás, korszerűsítés

A tankerületi központhoz tartozó iskolák nagy része állapotából fakadóan korszerűsítésre, felújításra
szorul. Energetikai korszerűsítést jelenthet a nyílászárók cseréje éppúgy, mint az épület külső hőszigetelése, illetve napkollektorokkal való ellátása. Fontos az önkormányzatokkal folytatott folyamatos kommunikáció a pályázatok előkészítése, és remélhetőleg a megvalósítása során, nemcsak a szakmailag
megalapozott, a helyi közösségnek megfelelő döntések meghozatala miatt, hanem más pályázati források során kialakult műszaki tartalmakkal való illeszkedés megteremtése végett is (TOP, Modern Városok).
Tizenegy feladat-ellátási helyre vonatkozóan a tulajdonos önkormányzatok nyertek EU támogatást
energetikai korszerűsítésre (nyolc szegedi intézmény mellett, Röszke, Bordány, Üllés általános iskolái).
A Központ által elnyert KEHOP-5.2.2-16 konstrukció keretében egy középiskola, a Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnázium nagy arányú energetikai korszerűsítése valósul meg.
A tankerületi központ által benyújtott EFOP pályázatok mindegyike tartalmaz energetikai fejlesztést is.
Jövőkép: az energetikai beruházások eredményeképpen az intézmények üzemeltetési költségei jelentős
mértékben csökkennek.
Stratégiai irány: az EFOP-os, KEHOP-os, TOP-os, Modern Városok Programja pályázatok révén jelentős intézményi forrásallokáció bevonása, az intézmények üzemeltetési, működtetési költségeinek
csökkentése.
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Fejlesztési területek, célkitűzések:
 beruházási pályázatok előkészítése, közreműködés a megnyert, nem tankerületi központ által
megvalósítandó beruházások partneri támogatásában,
 szervezetrendszer felkészítése a beruházások szabályszerű lebonyolítására,
 további forrásbevonási lehetőségek folyamatos feltérképezése az üzemeltetési költségek csökkentése, a hatékony energiafelhasználás biztosítása érdekében,
 energetikai monitoring eredményeinek elemzése, szükséges döntések, következtetések levonása.
3.5.7.

Intézményi, iskolaigazgatói hatáskör

A gazdálkodási területen az intézményvezető rendelkezésére áll a méretarányosan megállapított havi
ellátmány, amely a halaszthatatlan, azonnal szükségessé váló, a működtetéshez nélkülözhetetlen beszerzések finanszírozását teszi lehetővé.
Jövőkép: az ellátmány felhasználása és annak elszámolása terén az intézményvezetők minden esetben
szabályosan járnak el. A szükséges korrekciók elvégzésében az intézmény és a tankerületi központ hatékonyan működik együtt.
Stratégiai irány: az intézményvezetői felelős gazdálkodás és annak szemléletmódjának fejlesztése.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 pénzügyi ismeretek elmélyítése az intézményvezetők körében,
 az ellátmányok minden esetben a szabályozott keretnek megfelelően kerülnek felhasználásra.
3.5.8.

Pályázati aktivitás

A Tankerületi Központ megalakulása óta mind a hazai, mind az EU pályázatok esetében több pályázatot
nyújtott be. Az egyes pályázatokon való részvétel előtt az iskolák körében végzett előzetes igényfelmérést követően döntünk a pályázatok benyújtásáról.
Az infrastrukturális fejlesztésekre minden intézmény nyitott. A pályázatok előkészítéséhez szükséges a
szervezeti integráció mélyítése (tankerületi központ osztályai, intézmények, szülők és tanulók elvárásainak figyelembevételével) a nyugodt és szabályszerű program lebonyolításokban.
Jövőkép: újabb fejlesztési források válnak elérhetővé, az elnyert források felhasználása szabályszerűen
és hatékonyan történik.
Stratégiai irány: az infrastrukturális fejlesztéséknél kiemelt figyelmet fordítunk a hátránykompenzáció
erősítésére, az esélyteremtő köznevelés feltételrendszerének fejlesztésére. Kiemelt célunk a fogyatékkal
élő – közülük is leginkább a fejlesztő-nevelést igénylő – és tanulásban akadályozott gyermekek esélyteremtésének a biztosítása.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 folyamatos pályázati kooperáció, az eddigi pályázati tapasztalatok kiértékelése tankerületi központon belül és az intézmények-tankerület viszonyrendszerében, ezzel a pályázatoktól való félelmek legyőzése,
 felkészülés a hazai források szélesebb körű elérésére, e téren a pályázati aktivitás növelése, az
intézményi jó gyakorlatok megosztása, a szabályszerűség növelése, előre tervezés.
3.5.9.

Eszközgazdálkodás, amortizáció tervezhetősége

Stratégiai irányok:
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A Tankerületi Központhoz tartozó intézmények eszközállományának változásait pontosan nyomon kell követni, melyhez kiemelt fontosságú az intézmények együttműködése. A Tankerületi
Központ által megalkotott, eszközökre vonatkozó szabályzatokat és azok mellékleteit egységesen alkalmazva egy jól kialakított folyamatrendszer segíti a pontos adminisztrációt.
A költségvetés tervezésekor kiemelt fontosságú a beruházások és felújítások tervezése. Az intézményekkel történő személyes egyeztetés segít a szükségleteknek megfelelő terv elkészítésében.
Az értékcsökkenési leírás tervezhető az amortizációs kulcsok segítségével. A terven felüli amortizáció meghatározása százalékos arányban kalkulálható a tervszerinti értékcsökkenés figyelembevételével.

Fejlesztési területek, célkitűzések: A eszközök pontosabb nyomon követése érdekében a Forrás SQL
program lehetőséget ad egy vonalkódos rendszer bevezetésére. Ezen rendszer használata nagyban segíti
az eszközök beazonosítását, gyorsítja a mérleget alátámasztó leltár elkészítését, támogatja a Tankerületi
Központ analitikus nyilvántartását.
3.5.10. Zöld intézmények jövőképe, tudatosság
Kiemelten fontos tankerületi szinten a fenntartható fejlődés gondolatának és a természetközeli életmódnak, az épített és természetes környezet egységének, szépségének a mindennapi oktatási-nevelési tartalomba integrálása. Néhány iskola már ma is infrastrukturális környezetében, és szakmai oktatási tartalmában is képviseli ezt a szemléletmódot. A helyi értékek megbecsülése, felmutatása, a magas színvonalú, igényes oktatási-képzési tartalommal együtt jelentheti a biztos és szerethető jövőt gyermekeink számára. Ehhez természetesen az épített és természetes környezet mellett, szükséges az a pedagógus is, aki
mindezt képes felmutatni, aki ezekre az értékekre képes rávilágítani.
Jövőkép: a zöld intézmények a fenntartható, a helyi értékek megbecsülését adó intézményeink, akik
egyre szélesebb körben segítik a gyermekeket ahhoz, hogy a jövőjüket ők is itt képzeljék el a térségben
hosszútávon.
Stratégiai irány: a nem formális oktatási módszerek alkalmazása, hogy a digitális tartalom-fejlesztéssel
együtt erősítsék a környezettudatos oktatási intézmények szerepét az oktatási intézmények közötti versenyben is. Az intézmények osszák meg téren jó gyakorlataikat, hogy a szemléletmód minél szélesebb
körben terjedjen az iskolákban. A víz, a föld, a levegő tisztasága, értékének megbecsülése mindannyiunk közös jövőjének záloga.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 az intézményi infrastrukturális fejlesztések esetén zöld megoldások alkalmazásának támogatása,
 a nem formális oktatási módszerek alkalmazásának támogatása,
 az ITK képességének és tartalmak fejlesztésének és a környezettudatos, természetközeli életmód
összhangjának a köznevelési oktatási tartalomban történő felmutatása, integrálása.
3.5.11. Vagyonvédelem és biztonság
A tankerületi központ megalakulása óta kiemelt prioritású feladat az intézményi vagyonvédelem és biztonság fejlesztése. A működtetési feladatok 2017. január 1-jét követő átvétele után az eddig elmaradt
karbantartási, kötelező beruházási feladatokat e területen is ütemezetten pótoljuk.
Jövőkép: mindenhol naprakész szabályzatok, időszakonként felülvizsgált biztonsági berendezések,
eszközök vannak. Az eddig elmaradt hiányosságok a tankerületi központ és intézményei közös együttműködésében felszámolásra kerülnek.
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Stratégiai irány: az új és régi építésű intézmények is megfelelő biztonsági berendezésekkel és szabályzatokkal rendelkezzenek. A szakemberek jelenléte a szükséges mértékben és időszakonként folyamatos.
Az elmaradt hiányokat elsődleges prioritásként pótoljuk. A hatósági kötelezéseket maradéktalanul is
időben végrehajtjuk.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 intézményi szabályzatok, egyéb kötelező dokumentumok folyamatos aktualizálása, felülvizsgálata,
 az élő szerződések teljesülésének monitoringozása, az elért eredmények vagy hiányosságok - intézményi és tankerületi központi részről - közös értékelése,
 a folyamatos támogató jellegű helyszíni jelenléttel az intézmény biztonságérzetének növelése,
 a riasztórendszereknek, távfelügyeleti rendszereknek kiemelt szerepe lehet a vagyonvédelemben, így azok üzemképességének folyamatos biztosítása,
 a vagyonbiztosítás révén teljes körűen kell biztosítani az ingatlanokat és az ingóságokat egyaránt, lehetőség szerint „all risk” típusú biztosítás keretében,
 a partnerszervezetekkel (rendőrség, polgárőrség) a a szakmai együttműködés erősítése.
3.6. Informatikai feltételek megléte
A Szegedi Tankerületi Központ informatikai rendszere kettős: elkülönül egymástól a Tankerületi Központ informatikai infrastruktúrája, annak működésére vonatkozó szabályok, előírások a Tankerület
fenntartásában lévő oktatási intézmények informatikai struktúrájától. A Tankerületi Központ által használt a munkaeszközök (desktop, laptop, nyomtató, telefonok) működtetésének biztosítása központi ellátórendszeren keresztül (NISZ) történik, az eszközök egységes szoftverkörnyezettel biztosítottak. A
rendszerhez kapcsolódó eszközök, fejlesztések és szolgáltatások a Klebelsberg Központ által végrehajtott beszerzésekben valósulnak meg. Szoftverellátottság szempontjából a jelenlegi gazdasági ügyviteli
szoftver elsősorban a költségvetési, könyvelési, pénzügyi, ügyviteli folyamatokat támogatja, a munkaügyi szoftver pedig a humán erőforrással kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
A Szegedi Tankerület fenntartásában lévő iskolák IT-ellátottsága nem homogén. Az egyes iskolák közötti különbségek jelentősek, az informatikai eszközökkel való ellátottság tekintetében nagy eltéréseket
mutatnak. Az iskolákban működő géppark jellemzően elavult eszközökből áll, a tanári laptopokkal való
ellátottság hiányos, illetve a megfelelő internet eléréshez nem elegendő a sávszélesség, illetve a wifilefedettség. Az iskolák korábbi projektek során beszerzésre került oktatást támogató eszközparkja (interaktív táblák) javításra, cserére szorul.
3.6.1.

Feladatokat támogató IT környezet

Jövőkép: folyamatosan fejlődő, a modern oktatási igényeknek megfelelő, az adminisztratív feladatokat
támogató IT környezet kialakítása az intézményekben.
Stratégiai irány: folyamatos fenntartói és intézményvezetői kommunikáció az intézmények modern IT
környezetének kialakításáról, együttműködés a Klebelsberg Központtal a központi beszerzések, központi pályázati lehetőségek megfelelő kihasználása érdekében.
Fejlesztési tervek, célkitűzések:
 A kor elvárásainak megfelelő számítógépes környezet kialakításának támogatása az oktatási és
adminisztratív feladatok támogatására. Az IT környezet kialakításához a pályázati források,
központi beszerzések, illetve ezt kiegészítve saját (iskolai, alapítványi források felhasználásával)
figyelembe a DOS (Digitális Oktatási Stratégia) előírásait, a Klebelsberg Központ ajánlásait.
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3.6.2.

Az oktatási intézményekben a megfelelő sávszélességű internet-elérés kialakításának támogatása, wifi-lefedettség biztosítása a központi beszerzések, pályázati források felhasználásával –
együttműködésben a központi beszerzésekkel, fejlesztésekkel.
Rendszeres és szoros együttműködés kialakítása az iskolákkal az IT beszerzések kapcsán.
Rendszeres informatikai workshopok szervezése a jó gyakorlatok megosztása érdekében.
Stabil infrastruktúra, felhasználóbarát alkalmazások

Jövőkép: rendszergazdák által támogatott stabil intézményi informatikai infrastruktúra, bevezetett informatikai alkalmazások megfelelő háttértámogatása.
Stratégiai irány: az iskolákkal együttműködésben olyan rendszergazdai hálózat kiépítése, mely lehetővé teszi a beszerzett eszközök szakszerű beüzemelését, folyamatos karbantartását. Felhasználóbarát alkalmazások keresése, bevezetése.
Fejlesztési tervek, célkitűzések:
 a Tankerületi Központ infrastrukturális ellátottságának érdekében szoros együtt-működés a Klebelsberg Központtal, illetve a NISZ-szel,
 rendszergazdai támogatás kialakítása a kisebb iskolák közös kiszolgálása érdekében,
 távmenedzsment szolgáltatás kiépítése,
 adatszolgáltatásokra, beszerzések támogatására olyan felhasználóbarát alkalmazás bevezetése,
mely lehetőleg minden, központilag nem szabályozott munkafolyamatot támogat,
 rendszeres tájékoztatás a Tisztaszoftver program keretében lehívható (Microsoft Windows, Office, vírusirtó programok, távmenedzsment stb.) ingyenes szoftverekről.
3.6.3.

Teljes vírusvédelem, kiber-biztonság

Jövőkép: az intézményi informatikai rendszerek (hálózatok) magas szintű védelme a kiber támadásokkal szemben.
Stratégiai irány: az oktatási intézményekben biztonsági protokollok kialakításának támogatása.
Fejlesztési tervek, célkitűzések:
 ajánlások megfogalmazása a kiber-biztonsággal kapcsolatban az iskolák részére a Klebelsberg
Központ ajánlásait figyelembe véve,
 jó gyakorlat megosztására workshopok szervezése.
3.6.4.

Felkészítés az IT biztonságra, képzés, oktatás

Jövőkép: minden munkatárs részére biztosítva legyen az IT biztonságra való felkészítés, valamint új
informatikai rendszer bevezetésének alapfeltétele a felhasználók megfelelő felkészítése, képzése a rendszer használatára.
Stratégiai irány: az IT biztonsági képzés, valamint az alkalmazott, vagy bevezetésre kerülő informatikai rendszerek használatára való felkészülés, képzéseken való részvétel feltételeinek megteremtése,
együttműködve az intézmények vezetőivel, szakértőkkel, szolgáltatókkal.
Fejlesztési tervek, célkitűzések:
 képzés a tankerületi munkatársak részére IT biztonság témában,
 az intézmények munkatársai részére az IT biztonsági képzés szervezése együttműködve az intézményvezetőkkel,
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3.6.5.

aktuális IT biztonsági problémák, kezelésükre vonatkozó ajánlásokra weboldal kialakítása,
a bevezetésre kerülő informatikai rendszerekhez megfelelő képzés biztosítása mind a tankerületi,
mind az iskolák érintett munkatársai részére.
IT-támogatott oktatási megoldások

Jövőkép: az oktatási intézményekben a modern oktatási módszertanokat támogató eszközpark kiépítése, oktatási módszertanok bevezetése.
Stratégiai irány: modern információt technológiával kapcsolatos módszertanok bevezetése az oktatásban, az iskolák együttműködésének kialakítása az IT támogatott módszertanok megismerésében, alkalmazásában.
Fejlesztési tervek, célkitűzések:
 olyan pályázati lehetőségek kiaknázása, mely az IT támogatott oktatási megoldások bevezetését
támogatja,
 a tankerület intézményei részére jó gyakorlatok megosztásának segítése.
3.7. Külső kapcsolódás, társadalmi környezet biztosítása
3.7.1.

Szülői érdekek érvényesülése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény deklarálja a szülők jogait és kötelezettségeit. A
szülői jogok érvényre juttatásának alapvető, jogszabályban rögzített formája az intézményi szülői szervezet működtetése.
Jövőkép: hatékony partneri együttműködés kialakítása, kölcsönösségen, problémamegoldáson és jó
kommunikáción alapuló kapcsolat.
Stratégiai irány: formális és informális kapcsolatok kiépítése és elmélyítése a szülőkkel és szervezeteikkel. Fenntartói ellenőrzések révén nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni arra, hogy a szülők az intézményvezetőktől, pedagógusoktól az aktuális, releváns információkat megkapják, megismerjék.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 kétoldalú, élő kommunikáció kialakítása a szülőkkel és szervezetükkel, az intézményi honlapok
folyamatos aktualizálása,
 a tankerület fő kommunikációs csatornáinak kihasználása a szülőkkel és szervezeteikkel való
kapcsolattartásra.
3.7.2.

Alapvető jogok biztosítása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény deklarálja a tanulók, szülök és pedagógusok
alapvető jogait.
Fontos, hogy a jogszabályban rögzített jogosítványaikat mind a tanulók, mind a szülők és pedagógusok
ismerjék. Ennek egyik alapja az, hogy a köznevelési intézmények alapdokumentumaiban (SZMSZ, Házirend) a jogosultságok meg kell, hogy jelenjenek. Az alapvető jogok biztosítását szolgálja a panaszkezelés rendszere is. A panaszkezelés első szintje az intézményben zajló eljárás, a probléma okának az
intézményvezető irányítása, felügyelete alatt történő feltárása, a sérelmek intézményben történő helyi
kezelése. A másik szint a tankerületi központi eljárást jelenti a Tankerületi Központ Panaszkezelési
Szabályzata alapján.
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Jövőkép: az oktatási szereplők jogainak hatékony védelme a mindenkori jogszabályi környezet figyelembe vételével.
Stratégiai irány: az alapvető jogok érvényesülésének biztosítása az oktatás valamennyi szereplője részére.
Fejlesztési területek, célkitűzések: a jövőben az alapvető jogok intézményi dokumentumokban való
rögzítésének ellenőrzésére a fenntartói ellenőrzések révén nagyobb szerepet kívánunk fordítani. Az
alapvető jogok maradéktalan érvényesülése érdekében a három célcsoportnak előadásokat, szakmai
fórumokat kívánunk rendezni, ahol a jogszabályi környezet bemutatása mellett egyes konkrét jogaik
érvényesítésének eljárásrendjét is bemutatjuk, megismertetjük velük.
3.7.3.

Szegregáció kérdése

A Szegedi Tankerületi Központ feladatellátási területén a szegregáció nem alternatíva, minden esetben
törekszünk az SNI gyermekek integrált oktatására. Az etnikai alapú szegregáció a területünkön nem
releváns kérdés. A tanulásban akadályozott/enyhe értelmi fogyatékos és az értelmileg akadályozott/középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek nevelését és oktatását szegregált körülmények között
a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI végzi.
Jövőkép: az SNI gyermekek oktatását-nevelését a jövőben is integráltan oldjuk meg.
Stratégiai irány:
 törekszünk arra, hogy intézményeink vállalják az integrációt,
 ennek érdekében biztosítjuk a szakemberekkel való ellátottságot,
 bővítjük az utazó gyógypedagógusi hálózatot.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 megszervezzük a nevelőtestület továbbképzését, valamint a szülők érzékenyítését az egyes iskolákban megjelenő SNI tanulók profiljának megfelelően,
 az intézményeket továbbfejlesztjük azért, hogy a tárgyi feltételrendszer és az infrastruktúra megfelelő legyen a mozgáskorlátozott vagy érzékszervi fogyatékosok számára is,
 igyekszünk jelenleg hiányzó szakterületek szakembereit alkalmazni (konduktor, logopédus,
szomatopedagógus, tiflopedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiájával és autizmus
spektrumzavar pedagógiájával foglalkozó szakember, stb.).
3.7.4.

Helyi önkormányzat egyeztetés

A tankerültei központ feladatellátása során a legmeghatározóbb partner az illetékes, tulajdonos Önkormányzat. A Tankerületi Központ 17 Önkormányzattal áll kapcsolatban a Szegedi-, Mórahalmi- és Kisteleki Járásban. Az Önkormányzatok és a Tankerületi Központ jogi helyzetét, kapcsolatát a vonatkozó
jogszabályi környezet alapján a vagyonkezelési szerződés rendezi. A szerződés alapján a Feleknek a
jogok és kötelezettségek teljesítése kapcsán egymással együttműködve, jóhiszeműen kell eljárniuk. A
vagyonkezelési szerződés – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján – megteremtette a jogi alapot a helyi önkormányzatokkal való együttműködés, az egyeztetés keretei, formáit illetően. A jövőben is szeretnénk közös intézményi programok, pályázatok révén az Önkormányzatokkal
együttműködve közösen dolgozni a szülők, tanulók és pedagógusok megelégedésére.
Jövőkép: kölcsönös együttműködésen alapuló, stabil kapcsolatrendszer kialakítása, fenntartása a mindenkor hatályos jogszabályi környezet figyelembe vételével.
66

Stratégiai irányok: az önkormányzatokkal való folyamatos kapcsolattartás, látogatások, eseti, illetve
meghatározott időközönként tartott egyeztetések megszervezése.
Fejlesztési területek, célkitűzések: hatékony, naprakész, egymás érdekeit szem előtt tartó és ezen érdekek érvényesülését biztosító információcsere megvalósítása, az együttműködés és együtt gondolkodás
irányvonalai mentén.
3.7.5.

Tankerületi Tanács működtetése

Az elkövetkezendő 5 év feladata - Tankerületi tanácsok működéséhez szükséges jogszabályi háttér
megalkotását követően – a Szegedi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának létrehozatala, működtetése. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról 134/2016. (VI. 10.) Korm. Rendelet 3. § -a alapján a tankerületi központ a
Nemzeti Pedagógus Kar, a feladatellátási területén működő területi és helyi szakmai és érdekképviseleti
szervezetek, valamint a települési és a nemzetiségi önkormányzatok képviselőiből álló tankerületi tanácsot működtet. A tanácsban minden érdekelt szereplő kell, hogy képviseltesse magát, ezért bízunk benne, hogy a tanács egy olyan fórum lesz, ahol az egyes problémákat egyeztetni, az álláspontokat ütköztetni tudjuk, ezáltal pedig egy-egy megoldandó kérdés kapcsán hatékonyan tudunk majd fellépni valamennyi szereplő megelégedésére.
Jövőkép: a tankerületi központ mellett egy segítő, véleményező, tanácsadó szereppel bíró szervezet
működik majd, segítve a központ döntési mechanizmusaiban a legmegfelelőbb irányvonalak megtalálását.
Stratégiai irányok: a tankerületi központ és a tankerületi tanács kapcsolódási pontjainak feltérképezését követően az együttmunkálkodás hatékonyságának, valamint a döntések előkészítésében való részvétel biztosítása.
Fejlesztési területek, célkitűzések: a tankerületi tanács oly módon történő működtetése, hogy az a jogszabályban rögzített rendeltetését hatékonyan betölthesse.
3.7.6.

Társadalmi, civil szervezetekkel való érdemi kapcsolatok

A Szegedi Tankerületi Központ számtalan társadalmi, civil szervezettel ápol kapcsolatot szakmai
együttműködési megállapodások révén. A civil szervezettekkel való együttműködés segíti az intézmények preventív, bűnmegelőző tevékenységét, új lehetőségekkel gazdagítja az intézmény mindennapjait.
A civil szervezetek nagy szerepet vállalnak a közösségi szolgálat feladatainak ellátásában, szervezésében, számtalan sportolási (labdarúgás, judo, jégkorcsolya, vízilabda) lehetőséget, kulturális programot
biztosítanak diákjaink számára.
Stratégiai irányok: intézményi, fenntartói aktív szerepvállalás a társadalmi és civil szervezetekkel, a
helyi közösségekkel való intézményesített együttműködési platformok kialakítása.
Fejlesztési területek, célkitűzések: az együttműködés folyamatos fejlesztése, új lehetőségek keresése,
kiaknázása.
3.7.7.

Konferenciák, előadások, értékek közvetítése

A Szegedi Tankerületi Központ minden olyan kezdeményezést - legyen az tankerületi szintű vagy akár
intézmények részéről történő kezdeményezés, megkeresés - támogat, melynek célja párhuzamban van a
nemzeti köznevelési stratégia elemével, illetve bármilyen szellemi érték közvetítésére irányul. Kiemelt
hangsúlyt fektetünk mind a tankerületben dolgozó kollégák, mind az intézményvezetők, mind pedig a
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pedagógusok szakmai továbbképzésére, ismereteik, tudásuk bővítésére. Támogatjuk az intézményvezetők szakmai konferenciákon való részvételét. Segítjük az intézményeket egy-egy értékközvetítő rendezvény megszervezésében, koordinálásban.
Jövőkép: aktív részvétel, közreműködés konferenciákon, előadásokon, eseményeken. Mindezt a lehető
legnagyobb körben, a lehető legnagyobb szakmaiság mellett megvalósítani és támogatni.
Stratégiai irányok: konferenciákon, rendezvényeken, de bármilyen eseményen való részvétel a tankerületi központot egyre közelebb hozza a társadalom szereplőihez, a központról kialakult kép egyre pozitívabbá és elfogadottabbá válik, ezáltal a köznevelési rendszer értékeinek és pozitívumainak közvetítője
a tankerületi központ mellett nemcsak mi, hanem a köznevelés állami intézményfenntartó rendszere is
méltó elismerést kap.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 köznevelési intézményeink aktivizálása, ösztönzése a tudásalapú szellemi értékek vagy bármi
egyéb köznevelési stratégiával koherens értéket megjelenítő, illetve tartalmazó konferencia, rendezvény, verseny, esemény szervezésére,
 a rendezvényeken való aktív részvétel biztosítása a tankerület részéről kivétel nélkül, minden
esetben.
3.7.8.

Jó gyakorlatok bemutatása

A Jó gyakorlat olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az
intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. Adott
szakmai kritériumoknak (pl. kerettantervek) megfelelő innováció, oktatási, pedagógiai gyakorlat, amely
az intézmény fejlesztőmunkáját az osztálytermi, illetve egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja.
Jövőkép: jó gyakorlatok rendszeres bemutatása és megosztása a Szegedi Tankerületi Központ intézményeiben.
Stratégiai cél: az intézmények legyenek nyitottak a jó gyakorlatok megalkotására és közzétételére,
egymással való megosztására, és lássák be, hogy a saját szellemi termék ilyen módon történő közkincscsé tétele a saját érdekeiket is szolgálja.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 pedagógus-továbbképzések szakmai, módszertani, pedagógiai, fejlesztési szakterületeken,
 jó gyakorlatok, feladatbankok, tételbankok, módszertani kosarak megalkotása,
 az intézmények közötti jógyakorlat-kommunikáció lehetővé tétele.
3.7.9.

Érdekképviselet

A tankerületi központ kapcsolattartása az érdekképviseletekkel, valamint az intézményen belüli érdekképviseleti munka jogszabályoknak megfelelő biztosítása a tankerületi központ kiemelt feladata. Ennek
érdekében időszakonként személyes egyeztetések során találkozik a tankerületi igazgató az ágazati
szakszervezetekkel. A reprezentatív szakszervezet helyi képviselője állandó meghívottja az intézményvezetők részére szervezett igazgatói értekezleteknek. A közalkalmazotti tanács intézményi képviselői
részt vesznek az intézményi költségvetési egyeztetésen. A közalkalmazottak órakedvezménye jogszabályoknak megfelelően biztosított az intézményekben érdekképviseleti tisztségük betöltése esetén. A
Nemzeti Pedagógus Kar véleményét az intézményvezető-választások során minden esetben megkérjük.
Jövőkép: partneri együttműködés, együttgondolkodás a párbeszéd jegyében, a jogszabályok mentén.
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Stratégiai irány: a tankerületi központ fenntartásába tartozó intézmények dolgozóinak jogszabályoknak megfelelően biztosított legyen az érdekképviselete.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés az érdekképviseletekkel,
 az intézményen belüli érdekképviseleti munka biztosítása, fejlesztése.
3.8. Marketing, és kommunikációs tevékenység
3.8.1.

Külső, belső kommunikáció arányos alkalmazása

A szervezet hatékony működése során nagy hangsúlyt kap mind a belső, mind a külső kommunikációs
csatornák megfelelő használata, illetve a megfelelő kommunikáció alkalmazása.
A belső kommunikáció elengedhetetlen feltétele az összehangolt és hatékony működésnek, és az eredményes külső kommunikáció egyik legfontosabb kiindulópontja. Ennek megfelelően a belső kommunikációs eszközök folyamatos és rendszeres alkalmazásával (szervezeti megbeszélések, szakmai fórumok,
tankerületi és intézményvezetői értekezletek, havi rendszerességű tájékoztatás kérése az intézményi
eseményekről) a külső kommunikáció (pl.: média- vagy honlap-megjelenések) sikerét kívánjuk megalapozni ügyelve az arányos alkalmazásra. A külső kommunikáció terén szükséges intézményeink aktivitását növelni és felkészültségüket fejleszteni a médiával való kapcsolattartást érintően. Fő célkitűzés,
hogy a nyilvánosság elé minél színvonalasabb és tartalmasabb híranyagok kerüljenek.
Jövőkép: közvetlen, pozitív tartalmú, megfelelő stílusban megválasztott kommunikációs technikák napi
szintű alkalmazása.
Stratégiai irányok: mind belső, mind külső vonatkozásban biztosítani szeretnénk, hogy a munkafolyamatok természetes és szerves részét képezze a kommunikáció. Munkánk hatékonyságának képezze
alapját a hiteles és valid információkat nyújtó kétirányú információközlés.
Fejlesztési területek, célkitűzések: tájékoztató munkáltatói, illetve vezetői egyeztetések rendszerességének biztosítása, hatékonyságának növelése, kommunikációáramlás gyorsaságának hatékonyságának
növelése a szereplők, illetve célközönség megfelelő kijelölése és megválasztása a hatékony információközlés érdekében.
3.8.2.

Információs piramis működtetése

A vezetési feladatokhoz kapcsolódó, azt támogató információs piramis működtetésének fontos eleme a
megfelelő ismeretekkel rendelkező szakembergárda, mely szakmailag megalapozott, átgondolt, megbízható információkkal képes segíteni a vezetés különböző szintjein álló döntéshozókat. Ennek megfelelően fontos a folyamatos önképzésre való ösztönzés, valamint a már meglévő ismeretek bővítését
szolgáló továbbképzések iránti érdeklődés felkeltése.
Jövőkép: információforrás és cél egyértelművé válik, az információáramlás során felmerülő anomáliák
megszűnnek.
Stratégiai irányok: vezetők, középvezetők szintjén keletkező döntések megfelelő módon kommunikálva hatékonyan és gyorsan a megfelelő szintre érkezzenek.
Fejlesztési területek, célkitűzések: a többszintű kommunikációs modell tankerületen belül realizálódott szervezeti szintjeinek tudatosítása, s az információközlés során a célterület egyértelműsítése minden munkavállaló számára.
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3.8.3.

Világháló nyújtotta kommunikációs csatornák

A központ belső kommunikációs rendszere alapvetően a NISZ-en keresztül biztosított e-mailes levelezési rendszeren keresztül valósul meg. Mindez helyi és webes alkalmazásokkal egyaránt könnyen kezelhető. A munkavégzéssel összefüggő kommunikációs tevékenységek világhálón keresztül kizárólag
ezen a csatornán valósulhatnak meg.
Tankerületi szinten belül a NISZ helyi szerverén publikus könyvtárak kialakítása is megvalósult, melyek elérése csak a belső hálózatról megoldható, minden egyéb hozzáférés korlátozott. A helyi felhasználók ezen publikus vagy felhasználói szinten, akár csoportokra korlátozott hozzáférési lehetőségekkel
működő könyvtárak használatakor információkat, dokumentumokat tudnak megosztani anélkül, hogy az
a levelező rendszert terhelné.
A tankerületi intézmények honlapjaik segítségével folyamatos információkat szolgáltatnak szakmai
munkájukról, az azt megalapozó intézményi dokumentumokról, eredményeikről, egyéb, az iskolai élettel összefüggő fontos tudnivalókról. A honlapok kezelése során fontos feladat az eseményekre történő
gyors reagálás igénye, az “aktualitás” kritériumának való megfelelés. E téren már eredményesebbek az
intézményi facebook-profilok. Minden esetben fontos tényező a személyiségi jogok védelme, a nyilvános megjelentetés engedélyezésére vonatkozó szülői nyilatkozatok begyűjtése. Az internet számos
egyéb lehetőséget is nyújt az információközlésre és információszerzésre, ugyanakkor fokozott odafigyelést és óvatosságot igényel a hitelesség, megalapozottság tekintetében.
Jövőkép: a világhálón való megjelenés, a közölt információk naprakész publikálása mind belső, mind
pedig külső szinten az internet nyújtotta mindennemű kommunikációs tevékenység a működés szerves
részét képezi, és a tankerület működését támogatja.
Stratégiai irányok: Minden tankerületi munkavállaló számára a tárhelykapacitások növelése, és az
informatikai vonalú képzettség biztosítása, fejlesztése.
Fejlesztési területek, célkitűzések: szoftverfejlesztés, belső és külső kommunikációs lehetőségek fejlesztése és ehhez a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása, illetve az egyéb szoftveres lehetőségek
kihasználása.
3.8.4.

A tankerületi honlap fejlesztése

A tankerületi honlap az egységes, Klebelsberg Központ által üzemeltetett honlap részét képezi. Fejlesztése a Központ informatikus szakembereivel együttműködve lehetséges és szükséges.
A tankerület honlapja a legszükségesebb alapinformációkat tartalmazza, a kötelezően megjelenített
elemeket, illetve aktuális híreket.
Jövőkép: egységes arculatot mutató, azonban egyedi megjelenéseket és megjelenítéseket is biztosító
honlap megalkotása.
Stratégiai irányok: a tankerület honlapjának fejlesztése kommunikációs feladataink egyik kiemelt területe. Ennek érdekében folyamatosan, havi rendszerességgel tájékoztatást kérünk intézményeinktől a
jelentős iskolai rendezvényekről, hírértékű eseményekről. Az így kialakított adatbázis alapját képezik a
honlapon történő megjelenéseknek. Az írott anyagok mellett szorgalmazni kell a fotódokumentáció készítését is.
Fejlesztési területek, célkitűzések: olyan, világhálón való megjelenése a tankerületnek, mely hűen
tükrözi a tankerület saját arculatát a központi egységes arculat mellett, s mely könnyen kezelhető, fel70

használóbarát környezetet biztosít oly módon, hogy a felhasználó, a célközönség minden információt,
dokumentumot közvetlenül és gyorsan elérjen.
3.8.5.

Hiteles tájékoztatás a média felé

A Szegedi Tankerületi Központ naprakész információkkal rendelkezik az illetékességi területét érintő és
médiaérdeklődésre számot tartó programokról, mely a hiteles tájékoztatás alapja. Egyéb média megkeresés esetében – a válaszok megfogalmazása során – szintén fő kritérium a hiteles, korrekt és gyors válaszadás.
Jövőkép: a tankerületi központ a média minden szereplőjével folyamatos, akár napi szintű kapcsolatban
van, s ez a kapcsolatrendszer minden helyzetben meg tudja jelentetni a pozitívumokat.
Stratégiai irányok: a már megvalósított jó kapcsolatrendszer fenntartása, a kapcsolatok további mélyítése, a nyitottság és közvetlenség biztosítása a média részére, melynek egyik még fejleszthető területe
leginkább a gyors reagálás.
Fejlesztési területek, célkitűzések:
 a sajtótájékoztató, mint médiaelem eseti alkalmazási lehetőségének kihasználása,
 a közvetlenség, hitelesség és pozitívumok lehető leghatékonyabb megjelenítése.
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4. VEZETŐI ZÁRSZÓ
„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”
Szent-Györgyi Albert
A Szegedi Tankerületi Központ fejlesztési terve, stratégiai irányai, célkitűzései egy reális, megvalósítható fenntartói jövőképet céloznak meg annak érdekében, hogy egy széles spektrumú köznevelési feladatellátás erőforrásait modernizálja, dinamizálja a jövő nemzedékének értékálló tudásbázisaként, mely
szolgálja az iskolák, intézmények tanulóinak sokoldalú, minőségi, innovatív, tudásfejlesztését, pozitív,
egészség- és környezettudatos személyiségét, közvetítve a művészetek, a kultúra, a történelmi értékek,
hagyományok őrzését, ápolását és hasznosulását.
A nevelés-oktatás iránti elkötelezettség, a jövő generációjába vetett hit és felelősségérzet egyesítsen
bennünket, partneri együttműködésben cselekvő, felelősen tenni akaró közösséggé céljaink megvalósítása érdekében.
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5. MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: A tankerületi központhoz tartozó járások mutatói
Települések száma
Tankerületi központhoz
tartozó járások

Terület
(km2)

Népességszám

Ebből:
város
(db)

Összesen
(db)

fő (2016. január 1.)

változása,
2011.év=100%

Népsűrűség
1 km2-re eső
lakosok száma
(fő)

Kisteleki

410

6

1

17 924

97,04%

43,70

Mórahalmi

562

10

1

28 656

99,49%

51,02

Szegedi

741

13

2

198 653

100,32%

268,05

1 713

29

4

245 233

99,77%

143,16

4 263

60

10

404 459

96,89%

94,88

40,18%

48,33%

40,00%

60,63%

-

150,89%

Tankerület összesen:
Csongrád megyei adat
Tankerületi
Központ
megyén belüli / megyéhez
viszonyított aránya

2. számú melléklet: Egy főre jutó GDP a Dél-Alföldön (2010) (Forrás: KSH 2015.)

Térség
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye
Dél-Alföld
Magyarország

1 főre jutó
GDP
(ezer Ft)
2 617
2 011
2 542
1 723
2 675

1 főre jutó GDP az országos átlaghoz képest (%)

Hely az 1 főre jutó GDP alapján felállított rangsorban

63,8
55,3
73,1
64,4
100,0

8.
18.
10.
4.
-

3. számú melléklet: Működő vállalkozások számának alakulása (Forrás KSH)
Megye, régió

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Működő vállalkozások száma

27 551

28 429

27 686

28 030

27 744

25 851

25 533

25 864

Valódi új vállalkozások száma

2 477

3 011

2 352

2 825

2 702

2 453

2 568

2 659

Valódi megszűnt vállalkozások száma

2 717

2 917

2 425

2 993

4 046

2 948

2 583

n.a
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–
–
–
2
1
1
1
5

3
2
5
7
7
8
4
36

–
1
1
–
1
2
–
5

1
1
–
1
–
–
1
4

–
–
–
–
–
1
–
1

Terület, km2

–
–
–
7
–
–
2
9

50 000–

1
2
1
2
1
2
1
10

10 000–
49 999

4
4
6
17
9
12
8
60

5000–9999

Csongrád
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Mórahalom
Szeged
Szentes
Összesen

Ebből: város

1000–4999

Összesen

500–999

Járások

A települések száma népességnagyságkategóriák szerint
–499

Települések száma

Népsűrűség fő/km2

4. számú melléklet: Csongrád megye településszerkezete (2016) (Forrás: KSH Csongrád megye statisztikai évkönyve 2016)

339
708
410
704
535
753
814
4263

64,04
76,82
43,72
62,79
50,99
268,09
48,97
94,88

5. számú melléklet: A lakónépesség számának változása (2008-2016) (Forrás: KSH)
A lakónépesség

száma

változása az előző év
azonos időpontjához
képest, %

az országos százalékában

2008

424 139

100,1

4,2

2009

423 826

99,9

4,2

2010

423 240

99,9

4,2

2011

421 827

99,7

4,2

2012

411 764

97,6

4,1

2013

409 571

99,5

4,1

2014

407 389

99,5

4,1

2015

406 205

99,7

4,1

2016

404 459

99,6

4,1

Év
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6. számú melléklet: A lakónépesség nem és korcsoport szerint (2011.évi népszámlálás és 2016. január)
(Forrás: KSH)
Korcsoport,
éves

2011
2011

2016

2016
megoszlás %

változás előző
százalékában

–4

18 213

16 906

4,4

4,2

92,82

5–9

19 105

18 434

4,6

4,6

96,49

10–14

19 728

19 058

4,7

4,7

96,60

15–19

26 633

20 634

6,4

5,1

77,48

20–24

30 028

27 584

7,2

6,8

91,86

25–29

25 286

26 915

6,1

6,7

106,44

30–34

30 473

24 322

7,3

6,0

79,81

35–39

33 033

30 998

7,9

7,7

93,84

40–44

29 378

31 628

7,0

7,8

107,66

45–49

24 947

28 272

6,0

7,0

113,33

50–54

26 979

24 060

6,5

5,9

89,18

55–59

32 763

27 007

7,8

6,7

82,43

60–64

27 869

30 336

6,7

7,5

108,85

65–69

22 993

25 071

5,5

6,2

109,04

70–74

18 315

20 035

4,4

5,0

109,39

75–79

13 908

14 896

3,3

3,7

107,10

80–84

10 220

10 007

2,4

2,5

97,92

85–

7 585

8 296

1,8

2,1

109,37

417 456

404 459

100,0

100,0

96,89

Összesen

Ebből
–14

57 046

54 398

13,67

13,4

95,36

15–59

259 520

241 420

62,17

59,7

93,03

60–

100 890

108 641

24,17

26,9

107,68
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7. számú melléklet: Eltartottsági ráta, öregedési index, január 1. (2001–2016) (Forrás: KSH)

Területi egység

A gyermeknépesség
eltartottsági rátája1
2001

2012

2016

Az idős népesség
eltartottsági rátája2
2001

2012

2016

Az eltartott népesség
rátája
2001

2012

2016

Öregedési index3
2001

2012

2016

Csongrád

23,4

19,9

20,0

22,7

26,0

28,8

46,1

45,8

48,8

96,8

130,5

143,9

Dél-Alföld

24,6

20,5

20,5

23,4

26,3

29,2

48,1

46,7

49,7

95,1

128,4

142,3

Összesen

24,3

21,1

21,6

22,2

24,6

27,2

46,5

45,7

48,7

91,3

116,4

126,1

8. számú melléklet: Születések száma, népmozgalom járásonként (2016. év adatai alapján)

A gyermeknépesség eltartottsági rátája a gyermekkorú népességnek (0–14 éves) az aktív korú (15–64 éves) népességhez viszonyított arányát fejezi ki. Az
indikátor a népesség korösszetételéről nyújt információt. A mutató mértéke és változásának iránya azt jelzi, hogy mekkora, és hogy növekvő vagy csökkenő
terhet jelent a munkavállalási korú népességnek a gyermekek eltartása.
2
Az idős népesség eltartottsági rátája az idős korú népességnek (65–X éves) az aktív korú (15–64 éves) népességhez viszonyított arányát fejezi ki.
3
Az öregedési index az idős korú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége
1
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9. számú melléklet: A 7 éves és idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettség szerint (Forrás KSH)

Év

Általános
iskola első
évfolyamát
sem végezte
el

Általános iskola
1–3.

4–5.

6–7.

Középfokú
iskola érettségi nélkül,
szakmai
oklevéllel

8.

évfolyam

Érettségi

Egyetem,
főiskola stb.
oklevéllel

Összesen

Férfi
1990

3 040

11 143

15 109

24 978

61 966

33 401

27 839

14 468

191 944

2001

2 931

8 787

8 439

12 931

56 358

44 131

39 104

18 627

191 308

2011

2 050

6 281

5 038

6 452

42 979

47 359

48 833

25 245

184 237

Nő
1990

3 562

12 426

18 461

36 754

69 796

18 791

38 553

14 193

212 536

2001

2 727

9 023

10 359

22 159

67 352

25 528

55 697

20 713

213 558

2011

2 043

6 227

6 007

10 784

54 751

28 901

63 876

34 600

207 189

Összesen
1990

6 602

23 569

33 570

61 732

131 762

52 192

66 392

28 661

404 480

2001

5 658

17 810

18 798

35 090

123 710

69 659

94 801

39 340

404 866

2011

4 093

12 508

11 045

17 236

97 730

76 260

112 709

59 845

391 426

10. számú melléklet: Térségben működő óvodák fenntartók szerinti csoportosítása (Forrás: KIRSTAT
2016.)
Fenntartó típusa
alapítvány
állami felsőoktatási intézmény
egyesület
egyházi jogi személy
közhasznú alapítvány
községi önkormányzat
megyei jogú városi önkormányzat
önkormányzatok fenntartói társulása
önkormányzatok fenntartói társulása - gesztor és tag
tankerületi központ
többcélú kistérségi társulás
vallási tevékenységet végző szervezet
városi önkormányzat

magán
állami
magán
egyház
magán
állami
állami
állami
állami
állami
állami
magán
állami

Intézmények szá- Feladatellátási
ma
száma
5
5
1
1
3
3
3
11
1
1
12
15
1
47
13
18
1
3
2
2
1
3
1
1
2
6

helyek
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11. számú melléklet: Térségben működő általános iskolák fenntartók szerinti csoportosítása (Forrás:
KIRSTAT 2016.)
Fenntartó
típusa
állami felsőoktatási intézmény
állami szervezet
egyesület
egyházi jogi személy
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű
társaság
nonprofit korlátolt felelősségű társaság
tankerületi központ
vallási tevékenységet végző szervezet

Intézmények száma
állami
állami
magán
egyház
magán

1
1
1
2
1

állami
állami
magán

1
33
1

Feladatellátási helyek
száma
2
1
1
12
1
1
45
1

12. számú melléklet: Térségben működő általános iskolák fenntartók szerinti tanulói létszám megoszlása

Fenntartó típusa
állami felsőoktatási intézmény

férőhely

létszám

kihasználtság

feladatellátás
aránya
összesenhez

1 800

1 501

83,39%

8,48%

545

305

55,96%

1,72%

2 187

1 826

83,47%

10,32%

250

200

80,00%

1,13%

tankerületi központ

18 206

13 864

76,15%

78,35%

Összesen

22 988

17 696

76,98%

egyesület
egyházi
magán

13. számú melléklet: Térségben működő gimnáziumok fenntartók szerinti csoportosítása (Forrás:
KIRSTAT 2016.)
Fenntartó típusa
állami felsőoktatási intézmény
egyesület
egyházi jogi személy
tankerületi központ
vallási tevékenységet végző szervezet

állami
magán
egyház
állami
magán

Intézmények száma
1
1
3
4
1

Feladatellátási helyek
száma
2
1
3
4
1
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14. számú melléklet: Térségben működő gimnáziumok fenntartók szerinti csoportosítása (Forrás:
KIRSTAT 2016.)

Fenntartó típusa

férőhely

állami felsőoktatási intézmény
egyesület
egyházi
tankerületi központ
Összesen

feladatellátás
kihasználtság
aránya
összesenhez

létszám

750

744

99,20%

16,51%

445
910
3 380
5 485

128
800
2 835
4 507

28,76%
87,91%
83,88%
76,98%

2,84%
17,75%
62,90%

15. számú melléklet: Térségben működő szakképző intézmények fenntartók szerinti csoportosítása
(Forrás: KIRSTAT 2016.)
Szakgimnázium
Fenntartó típusa

Szakközépiskola

Intézmények
száma

Feladatellátási
helyek
száma

Intézmények
száma

Feladatellátási
helyek
száma

magán

3

3

1

1

állami
felsőoktatási
állami
intézmény

1

1

állami szervezet

állami

5

14

3

13

egyházi jogi személy

egyház

3

4

2

2

korlátolt
társaság

magán

1

4

alapítvány

felelősségű

közhasznú nonprofit
korlátolt felelősségű magán
társaság
2

3

tankerületi központ

1

1

16

30

Összesen:

állami

Intézmények
száma

1

1

nonprofit
korlátolt
állami
felelősségű társaság

1

Szakképző intézmények
összesen

Szakiskola
Feladatellátási
helyek
száma

1

1

1

7

17

Intézmények
száma

Feladatellátási
helyek
száma

3

3

1

1

5

15

3

4

1

4

1

1

2

3

1

1

2

2

3

3

18

33

16. számú melléklet: Térségben működő kollégiumok fenntartók szerinti csoportosítása (Forrás:
KIRSTAT 2016.)

Fenntartó típusa

Intézmények Feladatellátási
száma
helyek száma

alapítvány

magán

1

1

egyházi jogi személy

egyház

2

2

tankerületi központ

állami

3

7
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17. számú melléklet: Az alkalmazásban állók száma gazdasági ág szerint, 2016. I−IV. negyedév (Forrás
KSH)
Fizikai foglalkozású

Gazdasági ág

Szellemi foglalkozású

Összesen

Ebből: teljes
munkaidős

Fizikai foglalkozású

fő
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

Szellemi foglalkozású

Összesen

Ebből: teljes
munkaidős

előző év azonos időszaka = 100,0

3 757

970

4 727

3 980

93,5

98,9

94,5

95,0

20 954

6 203

27 157

23 571

104,5

103,5

104,2

104,8

Építőipar

2 899

1 120

4 019

3 472

95,5

98,9

96,4

96,5

Kereskedelem, gépjárműjavítás

7 088

3 892

10 980

9 389

108,3

114,5

110,4

114,1

Szállítás, raktározás

2 308

722

3 031

2 770

95,2

114,4

99,2

97,8

Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás

2 594

376

2 970

2 093

113,7

110,9

113,3

118,0

Információ, kommunikáció

42

1 237

1 279

1 168

48,8

109,8

105,5

105,5

Pénzügyi,
kenység

57

662

720

662

80,3

99,4

97,7

96,8

Ingatlanügyletek

811

494

1 305

1 079

118,9

113,8

116,9

116,1

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

720

1 828

2 548

2 169

88,7

102,6

98,2

96,0

Adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység

1 601

1 295

2 896

1 747

92,7

120,2

103,3

101,7

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

4 036

4 773

8 809

8 538

100,3

102,3

101,4

102,3

Oktatás

2 354

13 730

16 084

14 819

100,7

100,8

100,8

101,1

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

5 576

5 736

11 312

10 561

106,4

100,1

103,1

103,2

606

953

1 559

1 353

95,4

95,6

95,5

96,9

347

179

526

372

131,4

154,3

138,4

147,6

55 750

44 170

99 922

87 743

102,8

103,4

103,1

103,6

Ipar

Művészet,
szabad idő

biztosítási

szórakoztatás,

Egyéb szolgáltatás
Összesen

tevé-
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18. számú melléklet: A nyilvántartott álláskeresők főbb jellemzői 2016 (Forrás KSH)
Ebből
Időpont

Nyilvántartott
álláskereső

nő

pályakezdő

25 éven aluli

Bejelentett
betöltetlen
álláshely

Álláskeresési
járadékban

Álláskeresési
segélyben

Szociális
ellátásban

részesült
Száma
2016.

január

12 370

6 459

1 479

1 900

1 437

1 682

774

3 624

február

12 337

6 353

1 531

1 971

1 324

1 594

775

3 570

március

14 479

7 537

1 680

2 106

4 872

1 849

792

3 671

április

11 276

5 969

1 314

1 697

2 684

1 498

791

2 919

május

10 172

5 437

1 108

1 436

2 342

1 351

792

2 750

június

9 595

5 167

1 097

1 395

2 348

1 284

800

2 581

július

9 592

5 216

1 168

1 470

2 421

1 412

804

2 464

augusztus

9 041

5 072

1 176

1 496

2 018

1 394

779

2 288

szeptember

8 741

4 811

1 171

1 461

2 253

1 420

761

2 107

október

8 677

4 735

1 127

1 402

1 426

1 428

751

2 017

november

8 631

4 675

1 085

1 376

1 686

1 340

744

2 009

december

8 560

4 595

989

1 308

1 720

1 416

720

1 941

Előző év azonos időpontja = 100,0
2016.

január

86,2

88,7

80,9

85,3

158,3

106,0

113,8

97,7

február

83,3

85,5

80,7

84,6

39,6

102,8

112,3

88,5

március

90,1

91,0

83,1

84,3

150,0

106,6

114,1

84,1

április

74,3

75,0

65,7

69,0

109,2

94,7

116,7

71,7

május

70,8

71,3

60,0

64,0

145,0

96,7

118,9

64,6

június

71,9

72,0

68,2

71,4

177,9

100,5

118,9

58,7

július

72,9

73,2

71,8

74,1

89,9

104,4

118,6

58,2

augusztus

78,5

77,6

78,9

82,6

95,9

110,6

114,7

69,2

szeptember

80,6

75,9

89,5

92,9

98,6

117,5

110,8

70,1

október

80,5

77,2

87,2

87,8

89,9

113,2

108,1

66,5

november

73,7

71,9

78,5

80,3

104,6

90,2

102,8

59,9

december

72,4

72,8

70,6

73,9

114,7

87,6

96,4

57,3
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19. számú melléklet: Tankerületi Központintézményeinek megoszlása járásonként

Járáshoz
tartozó települések száma

Tankerületi Központhoz feladatellátási hellyel kapcsolódó települé- Intézmények
sek
száma

13

6

Szeged, Algyő, Röszke, Sán31
dorfalva, Deszk, Domaszék

Mórahalmi 10

7+1X

Mórahalom, Bordány, Ásotthalom, Zákányszék, Ruzsa,
7
Forráskút,
Üllés,
x
Csólyospálos

Kisteleki

6

2

Kistelek, Csengele

Összesen

29

16

Járás

Szegedi

x

száma megnevezése

2
40

Csólyospálos község Bács-Kiskun megye Kiskunmajsai járásában fekszik

Óvoda

Csongrád Megyei
Pedagógiai Intézet

Csongrád megyei
Pedagógiai Szakszolgálat

5

9

3

1

2

7

1

1

Szegedi (2014)

25

5

9

3

1

2

7

1

1

Szegedi (2015)

24

5

2

2

1

-

7

-

1

Szegedi (2016)

32

5

2

3

1

-

14

-

1

Szegedi Tankerületi 32
Központ (2017)

4

1

2

1

-

13

-

1

iskola

Kollégium

24

Szakképző
mény

Speciális szakiskola
Alapfokú művészeti

Gimnázium

Szegedi (2013)

Tankerület / Tankerületi Központ

intéz-

Általános iskola

20. számú melléklet: Tankerületi Központ intézményeinek megoszlása a feladatellátás típusa szerint
(2013-2017)

82

Szakközépiskola
Szakgimnázium

Szakiskola

1132 1824

27

30

11775 3520

7442

2731

88

Szeged
(2014)

24851

1483 1845

27

32

11763 3427

7020

2512

70

Szeged
(2015)

15209

982

1840

27

29

11707 3232

214

0

0

Szeged
(2016)

17385

1013 2457

30

27

13884 3243

201

0

0

16952

1013 2748

30

27

13884 2835

176

0

0

Tanulók száma
(összesített)
Kollégisták
száma

Szegedi
(2017)

TK

Gimnázium

25525

Általános iskola

Óvoda

Szeged
(2013)

Tankerület /
Tankerületi
Központ

Fejlesztő iskola

Művészeti iskolások száma

Létszámadatok

speciális szakiskola

/

21. számú melléklet: Tankerületi Központ intézményi létszámadatainak megoszlása (2013-2017)

22. számú melléklet: Tankerületi Központ fenntartott, működtetett intézményeinek száma (2013-2017)
Tankerület / Tankerületi Központ

székhely

működtetett

Szeged (2013)

41

11

Szeged (2014)

41

11

Szeged (2015)

32

2

Szeged (2016)

42

5

Szegedi TK (2017)

40

40

83

23. számú melléklet: Tankerületi Központ alkalmazotti létszámának megoszlása (2013-2017)

kormány-tisztviselői
állomány (fő)

alkalmazotti létszám (státusz)
nevelőTankerület / Tanoktató
kerületi Központ
pedagógus
munkát
segítő

funkcionális
feladatot
összesen
ellátó

Szeged (2013)

2548

242

229

3019

35

Szeged (2014)

2500

225

227

2952

34

Szeged (2015)

1664

153

20

1837

26

Szeged (2016)

1973

185

36

2194

35

Szegedi TK (2017)

2058

193

401

2652

41

24. számú melléklet: Tankerületi Központ foglalkoztatotti megoszlása a jogviszony típusa szerint
(2017. október 1.)
Jogviszony típusa
Létszám (fő)
kormánytisztviselői
41
közalkalmazotti
2.519
munka törvénykönyv
133
Összesen:
2.693
közfoglalkoztatotti
38
megbízási, vállalkozási (óraadók)
49
Mindösszesen:
2.780
25. számú melléklet: Kormánytisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak megoszlása életkor szerint

Fő
15
10
Fő

5
0
21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
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26. számú melléklet: Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak megoszlása életkor szerint

Fő
1000
500

Fő

0
21-30 31-40 41-50 51-60 61-70

27. számú melléklet: Pedagógus munkakörben, foglalkoztatottak fizetési osztályba sorolása

pedagógusok fizetési osztályba sorolása (fő)
KUTATÓTANÁR , EGYETEMI VÉGZETTSÉG… 4
MESTER-PEDAGÓGUS , EGYETEMI…

55

MESTER-PEDAGÓGUS , FŐISKOLAI…

43

PEDAGÓGUS II., EGYETEMI VÉGZETTSÉG…

160

PEDAGÓGUS II., FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG…
PEDAGÓGUS II., KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG

311
0

PEDAGÓGUS I., EGYETEMI VÉGZETTSÉG…
PEDAGÓGUS I., FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG…
PEDAGÓGUS I., KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG

841
1

GYAKORNOK, EGYETEMI VÉGZETTSÉG…

52

GYAKORNOK, FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG…
GYAKORNOK, KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG

pedagógus (fő)

498

84
9
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Sorszám

OM
azonosító

Intézmény neve

Intézményvezetői
megbízás vége (év)

Intézményvezető
öregségi nyugdíjkorhatárt betölti

28. számú melléklet: Intézményvezetői megbízások időtartama

1.

201687

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2022

2.

200909

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános
Iskola

2022

3.

200995

Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és AMI

2019

4.

202973

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola

2020

5.

201133

Sándorfalvi Térségi AMI

2022

6.

029652

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

2022

7.

029642

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola

2021

8.

029674

Szegedi Arany János Általános Iskola

2019

2021.02.17

9.

029637

Béke Utcai Általános Iskola

2018

2024.09.22

10.

029671

Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola

2018

11.

029667

Szegedi Dózsa György Általános Iskola

2020

12.

029662

Szegedi Fekete István Általános Iskola

2018

13.

029651

Gedói Általános Iskola és AMI

2021

14.

029664

Szegedi Gregor József Általános Iskola

2021

15.

029650

Szegedi Jerney János Általános Iskola

2020

16.

039533

Király-König Péter Zenei AMI

2018

17.

029656

Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2019

18.

029644

Szegedi Orczy István Általános Iskola

2020

19.

200218

Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola

2021

20.

029654

Rókusi Általános Iskola

2018

Sorszám

OM
azonosító

2019.07.27

Intézmé
nyvez
etői
Inmegtézmé
bízás
nyvez
vége
ető
(év)
öregségi
nyugdíjkor
korhatárt
betölti

Intézmény neve

2021.03.31

86

21.

029670

Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és AMI

2018

22.

029672

Tabán Általános Iskola és AMI

2022

23.

029643

Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI

2019

24.

029640

Tisza-parti Általános Iskola

2020

2022.08.11

25.

029648

Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

2018

2017.12.30

26.

029658

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola

2020

2021.01.27

27.

029744

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

2022

28.

029743

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

2021

2019.02.09

29.

029747

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium

2021

2022.03.13

30.

200903

Szegedi Városi Kollégium

2018

31.

202764

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

2018

32.

029728

Csengelei Általános Iskola

2021

33.

200905

Kisteleki Általános Iskola és Kollégium

2019

34.

029633

Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola

2019

35.

029705

Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2018

36.

029731

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola

2018

37.

029735

Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola

2018

38.

039538

Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola

2019

39.

063188

Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

2019

40.

201209

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

2019

2022.01.22
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29. számú melléklet: NOKS munkakörben, pedagógus végzettséggel rendelkezők fizetési osztályba
sorolása

NOKS munkakörben , pedagógus végzettséggel
rendelekezők fizetési osztályba sorolása (fő)
KUTATÓTANÁR , EGYETEMI VÉGZETTSÉG… 0
MESTER-PEDAGÓGUS , EGYETEMI… 0
MESTER-PEDAGÓGUS , FŐISKOLAI… 0
PEDAGÓGUS II., EGYETEMI VÉGZETTSÉG… 0
PEDAGÓGUS II., FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG…

6

PEDAGÓGUS II., KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG

0

PEDAGÓGUS I., EGYETEMI VÉGZETTSÉG…

NOKS (fő)

6

PEDAGÓGUS I., FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG…

35

PEDAGÓGUS I., KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG
GYAKORNOK, EGYETEMI VÉGZETTSÉG…

1

GYAKORNOK, FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG…

3

GYAKORNOK, KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG
0

5

10

15

20

25

30

35

40

30. számú melléklet: Tankerületi Központban foglalkoztatott technikai dolgozók munkakörük szerinti
megoszlása
Munkakör
gazdasági dolgozó
gondnok
hivatalsegéd
pedellus
portás
takarító
karbantartó
udvaros
műszaki dolgozó
Összesen:

Létszám (fő)
37
32
7
23
83
190
20
3
6
401

88

31. számú melléklet: Tankerületi Központ 2016-2017-es tanévi versenyeredményei

89

32. számú melléklet: Intézményi szakemberek százalékos aránya szakterületenként

33. számú melléklet: Lemorzsolódással veszélyeztetettség szempontjából releváns általános iskolai
tanulói adatok (Forrás: KIR-STAT)
évfolyam
Tanulók összlétszáma*

-

ebből Leány*

Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók
száma*
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanuló száma*
Évfolyamismétlők száma az előző tanévben*

-

Ebből leány*
Ebből eredményesen végzett, de
ismétel*
Ebből évfolyamismétlésre utasított*
Ebből magántanulók száma*
Ebből sajátos nevelési igényű*

Hátrányos helyzetű tanulók száma*
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma*
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő*

Összesen

5

6

7

8

1789

1708

1782

1613

6892

824

852

879

799

3354

180

158

198

164

700

132

128

111

100

471

13

18

13

6

50

3

8

4

5

20

0

0

0

1

1

13

18

13

5

49

13

15

19

14

61

6
82
36

3
97
40

11
92
42

6
66
31

26
337
149

292

268

289

215

1064

90

34. számú melléklet: Lemorzsolódással veszélyeztetett általános iskolai tanulók nyitóadatai (Forrás:
OH KIR2)

5

évfolyam
6
7

87

88

170

149

494

150

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy
tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelésoktatásban vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt

71

84

161

148

464

130

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy
tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és
szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy
félév alatt 1,1 mértékben romlott

17

5

9

2

33

20

A félév értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma
A félév magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz
(2) minősítést kapott tanulók száma
Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma
A félévben a tanuló 50 órát elérő igazolatlan hiányzással
rendelkező tanulók száma

41

34

59

9

143

51

23

14

27

10

74

9

12

9

17

38

13

2

6

7

2

17

4

Szülői kérésre magántanulóvá vált tanulók száma
Szülői kérésre a tanuló magántanulóvá minősítése folyamatban van

1

1

5

3

10

1

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen

Menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma
Veszélyeztetetté vált tanulók száma
Ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett tanulók
száma
Kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tanulók száma
Alapfokú oktatásban a 16. életévét betöltött tanulók száma

8

1

3

Összesen

Összesenből lány

1

4

4

3

1

11

3

2

1

7

3

30

38

63

45

176

62

28

34

48

32

142

41

19

29

46

38

132

49

1

3

6

10

2
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35. számú melléklet: Lemorzsolódással veszélyeztetett általános iskolai tanulók aránya a főbb veszélyeztetettségi szempontok alapján (Forrás: OH KIR2)

5
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya
az össz tanulói létszámhoz viszonyítva
Ebből leány
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy
tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem
beleszámítva) egy félév alatt 1,1 mértékben romlott
A félév értékelésénél, minősítésénél egy vagy több
tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma
A félév magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz (2) minősítést kapott tanulók száma
A félévben a tanuló 50 órát elérő igazolatlan hiányzással rendelkező tanulók száma
Menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma
Veszélyeztetetté vált tanulók száma
Ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett
tanulók száma
Kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók száma
A félévben 100 órát elérő igazolt hiányzással rendelkező tanulók száma
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő tanulók száma

évfolyam
6
7

8

Összesen

4,86%

5,15%

9,54%

9,24%

28,79%

3,28%

2,93%

5,69%

6,01%

17,91%

0,95%

0,29%

0,51%

0,12%

0,48%

2,29%

1,99%

3,31%

0,56%

2,07%

1,29%

0,82%

1,52%

0,62%

1,07%

0,11%

0,35%

0,39%

0,12%

0,25%

0,17%

0,23%

0,17%

0,06%

0,16%

0,11%

0,06%

0,10%

0,22%
1,68%

2,22%

3,54%

2,79%

2,55%

0,73%

1,05%

2,36%

1,49%

1,41%

6,51%

8,04%

10,84%

8,86%

8,57%

6,51% 10,82% 15,92% 17,67%

12,41%

92

36. számú melléklet: Lemorzsolódással veszélyeztetettség szempontjából releváns gimnáziumi tanulói
adatok (Forrás: KIR-STAT)
évfolyam

Összesen

7

8

9

10

11

12

Tanulók összlétszáma*

28

30

748

668

671

690

2835

Leány*

11

11

448

405

402

412

1689

Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű
tanulók száma*

1

1

10

11

9

10

42

15

16

17

18

66

16

9

4

1

30

10

5

2

1

18

- Ebből évfolyamismétlésre utasított*

16

9

4

1

30

- Ebből magántanulók száma*
- Ebből sajátos nevelési igényű*

1

3

3

4

11

Hátrányos helyzetű tanulók száma*

16

9

10

4

39

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
száma*

3

5

3

4

15

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő*

44

41

29

31

145

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló száma*
Évfolyamismétlők száma az előző tanévben*
- Ebből leány*
- Ebből eredményesen végzett, de ismétel*
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37. számú melléklet: Lemorzsolódással veszélyeztetett gimnáziumi tanulók nyitóadatai (Forrás: OH
KIR2)

7
[a03t01] - Lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók száma összesen
[a03t01] - Ebből leány
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és
szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha
az alapfokú nevelés-oktatásban vesz részt, és
a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1)
osztályzatot kapott tanulók száma
[a03t01] - A félév magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz (2) minősítést kapott
tanulók száma
[a03t01] - A félév szorgalmának értékelésénél, minősítésénél hanyag (2) minősítést kapott tanulók száma
[a03t01] - Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma
[a03t01] - Szülői kérésre magántanulóvá vált
tanulók száma
[a03t01] - Kettő feltétel teljesülése esetén
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
száma
[a03t01] - A félévben 100 órát elérő igazolt
hiányzással rendelkező tanulók száma
[a03t01] - Kiemelt figyelmet igénylő tanulók
száma (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével)
[a03t01] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma

8

évfolyam
9
10
11

12

10

12

4

6

8

10

10

Összesen

Összesenből lány

1

27

18

3

1

18

17

12

4

1

27

18

8

2

1

21

14

5

3

20

13

8

3

1

1

3

9

2

8

7

2
1

1

1

1

2

3

3

1

2

3

3

1

1

1

1

2

2

1
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38. számú melléklet: Lemorzsolódással veszélyeztetett gimnáziumi tanulók aránya a főbb veszélyeztetettségi szempontok alapján (Forrás: OH KIR2)

7

8

9

évfolyam
10

11

12

Összesen

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
száma összesen

1,34% 1,80% 0,60% 0,14%

0,95%

A félév értékelésénél, minősítésénél a
tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és
szorgalom értékelését, minősítését nem
beleszámítva) nem éri el a közepes (3)
szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban
vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a
középfokú nevelés-oktatásban vesz részt

1,34% 1,80% 0,60% 0,14%

4,02%

1,34% 1,20% 0,30% 0,14%

3,13%

0,40%

0,30%

0,75%

0,94%

0,15%

1,19%

A félév értékelésénél, minősítésénél egy
vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma
A félév magatartásának értékelésénél,
minősítésénél rossz (2) minősítést kapott
tanulók száma
Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma
Kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma
A félévben 100 órát elérő igazolt hiányzással rendelkező tanulók száma
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma
(a kiemelten tehetséges tanulók kivételével)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma

0,13% 0,30%

0,45%

0,13% 0,30%

0,45%

0,15%

0,15%

0,13% 0,15%

0,30%
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39. számú melléklet: Feladatellátási helyek, tanulói létszám és helyiségek megoszlása feladattípusonként
Gyermekek, tanulók nyitó
létszáma
ebből

Összes
feladatellátási
helyek száma

gyógypedagógiai
nevelésben,
oktatásban
résztvevők

Összesen

1

2

Osztályterem,
csoportszoba,
hálószoba
összesen

Osztályok,
összesen

4

5

3

Óvoda

1

1

33

33

3

3

Általános iskola

2

42

13 391

1 318

715

584

Szakközépiskola

3

0

0

0

0

0

Szakiskola, készségfejlesztő iskola

4

0

0

0

0

0

Gimnázium

5

5

2 836

41

114

96

Szakgimnázium

6

1

158

7

20

6

Fejlesztő nevelés - oktatás

7

1

22

22

0

0

Összesen (s01+s02+...+s07)

8

50

16 440

1 421

852

689

Alapfokú művészetoktatás

9

19

2 596

0

84

0

Kollégium

10

6

1 002

48

261

0

40. számú melléklet: Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai megoszlása

Helyiségek/ képzési
helyek száma

1
Osztályterem

1

626

szükségterem

2

3

gyógypedagógiai célra használt

3

34

4

3

szükség-csoportszoba

5

0

gyógypedagógiai célra használt

6

3

Szaktantermek

7

307

Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem

8

113

Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség

9

122

Oktatási helyiségek összesen (s01+s04+s07+s08+s09)

10

1 171

Napközis szoba/tanulószoba

12

40

Kollégiumi hálószoba

13

261

Tanári munkaszoba, szertár

14

183

Tornaszoba

15

30

Tornaterem

16

44

Sportpálya

18

47

Saját úszómedence

20

0

Iskolai gyakorlati képzés helyszínei összesen

21

19

22

19

ebből

Óvodai csoportszoba
ebből

ebből

szakmai gyakorlóterem
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