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Beszámoló a hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, 
valamint a nemesbikki Móra Ferenc Tagiskola és Tagóvoda intézményátszervezését 

követő feladatok megvalósulásáról, 
 beszámoló az együttműködés mindennapjairól 

 
 

2007. augusztusától létrejött a Hejőbába - Nemesbikk Intézményfenntartó Mikrotársulás, 
melynek feladata, közös fenntartású közoktatási intézmény működtetése, a települések 
közigazgatási határain belül a gyermekek óvodai nevelésének és alapfokú oktatásának - 
nevelésének megszervezése, ellátása. 

Intézmény székhelye: Zrínyi Ilona Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda  
 Hejőbába, Fő út 15.  
Telephelyei:  Napköziotthonos Óvoda Hejőbába, Iskola út 9. 
   Móra Ferenc Tagiskola Nemesbikk, Alkotmány tér 16. 
   Móra Ferenc Tagóvoda Nemesbikk, Alkotmány tér 20.  
 
Előzetes együttműködés megvalósulása:  

- Társulási Megállapodás megkötését megelőzően helyzetmegismerés – 
iskolai, óvodai szemle (Nemesbikken június hónapban) 

- Egyeztető megbeszélések Nemesbikk Község Önkormányzatának 
képviselőivel (augusztus hónapban) 

- Intézményvezetés részvétele az összevont önkormányzati ülésen, melyen 
a Társulási Megállapodás, valamint a 2007. év időarányos költségvetés 
kiegészítésének elfogadására sor került. 

Pedagógus szakmai együttműködés: 
- Június, augusztus hónapokban nemesbikki tagintézményekben a 

székhelyintézmény vezetői köre látogatást tett, amely során feladat volt a 
helyzetfeltárás az intézmények épületeiről, szakmai 
eszközellátottságukról, mind a pedagógusok által képviselt szakmai, 
módszertani, pedagógiai elhivatottságról, gyakorlatról valamint az 
intézmény működését meghatározó szabályzatok, programok 
megismerése.  

- Közös tanévnyitó tantestületi értekezleten, augusztus 31-én 
meghatároztuk a tanév feladatait immáron közelítve nevelési céljainkat, 
feladatainkat.  
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- Az éves munkatervet szintén együttesen fogadtuk el, megtartva benne a 
tagintézmények és a székhely intézmény helyi sajátosságait.  

- A szorosabb együttműködés, szakmai konzultáció biztosítása érdekében 
minden hónap első csütörtökén az intézmények vezetői megbeszélést 
tartanak, valamint minden hónap utolsó csütörtökén, délutánonként 
tantestületi munkaértekezleten vitatjuk meg az elmúlt időszak eseményeit 
és konzultálunk az előttünk álló egy hónap konkrét feladatairól.  

- A tagintézmények óvodapedagógusai és tanítói beintegrálódtak a 
székhelyintézmény munkaközösségeibe, így óvodai, alsós- és 
osztályfőnöki munkaközösségbe. Rendszeresen részt vesznek a szakmai 
munkaközösségi foglalkozásokon, szervezett programjaikat 
összehangolják. Nemesbikki tanulók, óvodások részt vesznek 
székhelyintézmény által szervezett versenyeken, egyéb kulturális 
programokon, pl. bábelőadás.  

- 2007. októberében nyertes pályázat révén lehetőségünk nyílt a 
tagintézmények pedagógusainak és a székhelyintézmény pedagógusainak 
egy 30 órás tantestületi tréningen való részvételre, amelyen korszerű 
pedagógiai módszerekkel ismerkedhettünk meg a „tevékenységközpontú 
pedagógiák” témakörében. Jól szolgálta mindez egymás kölcsönös 
megismerését és erősítette a szakmai együttműködést.  

- Szintén nyertes pályázat révén, amely a humán erőforrás fejlesztését is 
szolgálja, a tagiskolából egy fő pedagógus a székhelyintézmény 
tantestületével 2008. júniusában a „Differenciált tanulásszervezés” 
témakörében tantestületi tréningen vesz majd részt.  

- Közös félévi nevelőtestületi szakmai értekezleten értékeltük a 2007/2008-
as tanév I. félévének munkáját.  

- 2008-as gazdasági évre vonatkozóan elkészítés alatt áll a Pedagógus 
Továbbképzési Tervhez kapcsolódó Beiskolázási Terv elkészítése, amely 
minden pedagógus igényének figyelembe vételével készül.  

 
Munkaügyi, személyzeti ügyek, feladatok megvalósulása:

- Augusztus hónapban tagiskola, tagóvoda vezető megbízása a Nemesbikk 
önkormányzatának javaslata alapján. 

- Tagintézmények közalkalmazottainak kinevezés módosítások elkészítése, 
új dolgozók határozott idejű megbízásai elkészültek.  

- Munkaügyi dokumentáció korrekciók, azonos elvek meghatározása, 
azonos nyomtatványok használata megvalósult.  

- Munkabéren kívüli juttatások, dolgozói igények egyeztetése, felmérése 
(étkezési utalványok, utazási költségtérítés) megtörtént.  

- Munkaügyi iratok, átsorolások, GYED, GYES dokumentáció 
karbantartása folyamatos.  

 
Tanügyigazgatás:

- KIR jelentések készítése intézmény átszervezés miatt; Alapító Okirat 
változások bejelentése megtörtént.  

- Pecsét visszavonás, új pecsétkészítés névváltozás miatt elkészült. 
- KIR tanulói jogviszony módosítás, pedagógus, közalkalmazotti 

jogviszony módosítás, folyamatos jogviszonykezelés a 
székhelyintézményben valósítódik meg.  
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- Összevont intézményről országos közoktatási statisztika készült. 
(Székhely intézmény koordináló szerepével).  

 
Intézményi dokumentumok összehangolása, átdolgozása folyamatban van. A sajátos 

nevelési igényű tanulók Pedagógiai Program kiegészítését székhelyintézmény elkészítette, 
annak véleményezése szakértői jóváhagyása megtörtént.  

Összevont intézmény gazdálkodására vonatkozó részletes szabályozás kidolgozása 
folyamatban van.  

 
A 2008. gazdasági évre, a költségvetés konszenzusra épülve készült el. Igényfelmérés, 

egyeztetés előzte meg a képviselő-testületek elé történő benyújtását. 
Költségvetés elfogadását követően a tagiskola vezető és tagóvoda vezető átvette a 

részletes, intézmény-egységére vonatkozó költségvetési tervet, melynek segítségével, 
intézmény-vezetői kontroll mellett lehetősége nyílik intézmény-egységére háruló éves 
feladatok tervezett megvalósítására.  
 

Tanulói létszám alakulása: 
Mint minden magyarországi közoktatási intézmény, sajnos intézményeinket sem kerüli el 

a demográfiai, tanulói létszámcsökkenés, még ha nem is olyan drasztikus mértékben, mint 
egyes nagyobb településeken prognosztizált. Intézményeinkben korábbi évekhez hasonlóak a 
létszámok, csekély mértékű csökkenés jellemző. A közoktatást szabályozó törvények a 
viszonylag magas átlag- és maximális osztálylétszámokat preferálják. Elsősorban azoknak a 
közoktatási intézményeknek nyújt maximális anyagi támogatottságot, amelyek a fent említett 
osztálylétszámokat tudják produkálni. A kicsi létszámú iskolai osztályok működtetése 
anyagilag egyre nehézkesebb.  

A 2007/2008-as tanévben összevont intézményi szinten a harmadik évfolyam létszáma 
mutat alacsony átlagot. A következő 2008/2009-es tanévben a viszonylag magasan 
megállapított és elvárt súlyozott átlaghoz (összevont intézményi) viszonyítva elképzelhető - a 
jelenlegi becsült adatok alapján - a jövendőbeli első – és negyedik évfolyam 
létszámproblémája finanszírozás szempontjából.  

A források legoptimálisabb „lehívásához” szükséges az átgondolt, gondosan 
meghatározott osztály csoportszámok meghatározása, amely az intézmény fenntartó 
önkormányzatok képviselő-testületeinek a hatásköre. 
 

Összességében elmondható, hogy az összevont intézményt fenntartó önkormányzatok 
teljes vállszélességben állnak intézményeik optimális működtetése mellett, anyagi és erkölcsi 
támogatásuk biztosításával. Az intézmények közalkalmazottai elfogadva az intézményi 
átszervezést, a legsokoldalúbb együttműködésre törekedtek az elmúlt időszakban. A felvetődő 
problémákra a kezeink között cseperedő gyermekek érdekében, pedig közösen keressük a 
megoldás lehetőségeit. 

 
 

Hejőbába, 2008. március 13. 
 
 
      ____________________________________ 
            Bakosné Árvai Tünde 
               intézményvezető  
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Egy pillanatkép a közös tantestületi továbbképzésről, amelyen, az ősz folyamán a két testület 
jó hangulatban vett részt. 
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