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A 2009/2010-es tanév szervezésével, indításával kapcsolatban a következőkről 
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet: 
 
A szorgalmi időszak hivatalos időtartama 2009. szeptember 01 – 2010. június 15.  

A szorgalmi időszakban tanítás nélküli munkanapként pedagógiai célra öt munkanap 
használható fel. A tanév indításakor az intézményben folyó felújítási munkálatok miatt 
szeptember 01 – szeptember 04 között négy napot ezekből a tanítás nélküli munkanapokból az 
intézmény felhasznált. (Így felújítás miatti később megkezdett tényleges tanítás nem tette 
szükségessé a szombati napokon történő tanítást).  

2009. szeptember 01-én az általános iskola épületén kívül valamennyi 
intézményegységben az oktatás, nevelés zavartalanságához a feltétel biztosított volt. 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet a Móra Ferenc Tagiskolában, Nemesbikken került 
megrendezésre augusztus 31-én valamennyi pedagógus alkalmazott részvételével 

A tanévnyitó tantestületi értekezleten elfogadásra kerültek intézményünk éves munkáját 
meghatározó munkatervek. (Amelynek egy másolati példányát az önkormányzatok számára 
átadunk). 

Humán erőforrás intézményi szinten. 
Összes közalkalmazott álláshely: Hejőbábán szeptember 01.-én:  37 fő + 1 fő 

betöltetlen (takarítói álláshely + 1 fő továbbfoglalkoztatott és 1 fő óraadó logopédus). 18 
pedagógusból egy részmunkaidőre módosított jogviszony (rajz). 

Nemesbikken 10 fő, október 01-től 11 fő közalkalmazott az egy fő óvónő felvétele 
következtében, amelyről tanév végén a képviselő-testületek döntést hoztak.  

Az intézményben jelenleg GYED-en már csupán egy nemesbikki óvodapedagógus 
tartózkodik, valamennyi többi dolgozó törzsállományba tartozó (határozott időtartalomban 3 
fő) 

GYES után újra munkába állt dolgozó Tóth Márta óvodapedagógus és részmunkaidőben 
Balanyi Andrea Ilona magyar-rajz szakos tanárnő. 

Új óvodapedagógus Nemesbikken Kocsisné Árvai Éva október 01-től. 
A hejőbábai általános iskola technikai személyzetének álláshelyei közül betöltetlen egy 

álláshely, ahová gazdálkodást segítő személyzeti munkatárs felvétele változatlanul szükséges 
lenne. 
 
ÓVODA:  
Hejőbábán : az óvodában három csoport indul, 6 óvónő és három dajka segítségével. 
Nemesbikken: : 2 óvodai csoport szeptember 01-től 3 óvónő, október 01-től törvényi 
előírásoknak megfelelően négy óvodapedagógus vezetésével és 2 fő dajka segítségével.  
 
Gyermeklétszám alakulása: 
Hejőbába: 2009. szeptember 01. (Tervezett létszámtól alacsonyabb az elköltözések miatt): 63 
fő, tanév végéig 80 főre bővül az óvodás létszám.  
Nemesbikk: gyermeklétszám az óvodában 2009. szeptember 01-én 41 fő, és nevelési év 
végére 50 fő,( amely számított létszám). 
Mindkét óvodában optimálisabb az elmúlt évekhez viszonyítva az óvodapedagógus és dajkai 
létszám. (Igaz Nemesbikken a második dajka 6 órás). 
 
Általános Iskola Nemesbikk:  1. osztály:   5 fő 
     2. osztály:   9 fő 
     3. osztály:   9 fő 
     4. osztály: 14 fő 

Összesen       37 fő a fizikai létszám. 



Tanulócsoport szám kettő összevont osztály, amelyben magyar, matematika, testnevelés 
tantárgyakból csoportbontás van. 
1-4.összevont napköziotthont vezeti: Czakóné Tanka Nikoletta tanítónő 
 
 
Hejőbába általános iskola:  
 
Osztály    Fzikai tanulólétszámok 
1. osztály:     23 fő 
2. osztály:     22 fő 
3. osztály:    24 fő 
4. osztály:     17 fő 
5. osztály:    23 fő 
6. osztály:    27 fő 
7/a osztály    25 fő 
7/b osztály    26 fő 
8/a osztály    14 fő 
8/b osztály    16 fő 
10 tanulócsoport 217 tanuló 
Összesen 217 fő tanuló, amely létszámban jelenleg 2 főnek csupán tanulói jogviszonya van 
intézményünkben, ők jelenleg javítóintézeti előzetes letartóztatásban vannak. 
 
Székhely intézményben 49 fő beilleszkedési tanulási nehézséggel küzdő és egyéb, organikus 
okra vissza nem vezethető sajátos nevelési igénnyel bír (43 fő BTN; 6 fő SNI b).  
Egyéni fejlesztésük, szakszerű ellátásuk fejlesztő gyógypedagógus és logopédus 
foglalkoztatásával megnyugtatóan megoldott.  
Iskolánkban Mérei Ferenc Egységes Pedagógiai Szakszolgálat logopédiai és gyógypedagógiai 
decentrum is működik.  
 
Iskolából elköltözés miatt távozott 3 tanuló, valamint felvételt nyert 5 tanuló akik , 
településünkre költöztek állandó lakcímmel rendelkező gyermek.  
 
Már a tanév elején sajnálattal elmondható, hogy egyre több gyermek komoly magatartás 
problémákat mutat, már év elején jelentős az iskolából való szándékos hiányzás, amelynek 
következménye lehet később a tanulásban való lemaradás, esetleges évfolyamismétlés. 
Következetesen, mindezek megelőzésére együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, 
gyermekvédelem munkatársaival, és igyekszünk kapcsolatot kiépíteni, felvenni az érintett 
szülőkkel.  
A társadalmi feszültségek sajnos ugyancsak élesen kivetítődnek a gyermekek világára is, így 
egyre gyakrabban és egyre hevesebb konfliktusok alakulnak  ki az intézményben, gyermekek-  
szülő, esetleg pedagógusok között. A probléma kezelésére a próbálkozás valamennyiünk 
közös feladta. 
 
Az alapfokú művészeti nevelés lehetőségei az elmúlt években jelentősen csökkentek. A 
tanévben  gyermekeink mozgáskultúrájának fejlesztésére társastánc tanulással nyílik 
lehetőség, amelyben évek óta nagyon jó partner a KARAKTER Alapfokú Művészeti 
Magániskola. Reméljük az elkövetkezendő években is lehetőségünk nyílik majd az 
együttműködésre.  
 



Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében napról napra megtesszük intézkedéseinket,. 
Anyagi támogatások közvetítéséhez pályázatokat írunk tanulóink számára. Eredményesen 
elbírált pályázat a 23/2009. OKM rendelet, amely az esélyegyenlőséget szolgáló 
intézkedéseket támogatja (valamennyi tagintézményünkben nyertes), TVK Rt. A Dél-
borsodi régióért Alapítvány, Tanulást támogató ösztöndíjában 1 fő hejőbábai, és 1 fő 
nemesbikki tanuló kap támogatást  
Pályázatot nyújtottunk be szakmai eszközbeszerzésre az OKM-hez (1 millió forint 
támogatást igényelve). 
Folyamatban van a Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz és az OKM Útravaló 
programba való becsatlakozáshoz pályázatunk több hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű roma, illetve nem roma származású tanulónk anyagi támogatásához. 
 
Felújítási munkálatok:  
Valamennyi intézményegységben szeptember 01-re elvégzésre kerültek az elvégzendő 
kisebb karbantartási munkálatok, amelyek szükségesek voltak. Nyár folyamán néhány 
eszköz beszerzés történt. A hejőbábai óvodára és konyhára automata mosógép vásárlása, 
nemesbikki óvodába számítógép, nyomtató beszerzése ill. a községi konyha működéséhez 
szükséges fogyóeszköz pótlás. 
Hejőbába székhely iskolában augusztus második hetétől szeptember 14-ig villamossági, 
vizesblokk, 6 tanterem padlózatának megújítása történt, valamint szinte valamennyi 
helyiség frissítő, teljes, vagy részbeni meszelést kapott.  
Szeptember 07-től szeptember 14-ig már a gyermekek iskolába járásának időszakában még 
tovább folytak a munkálatok.. Műszaki átadásra szeptember 18-án került sor, ahol a műszaki 
ellenőrök minden megfelelőnek ítéltek.  
Jelentős megújulást hozott a belső terekben e felújítás, amelynek megvalósulásában 
közvetve, vagy közvetlenül szerepet vállaló valamennyi képviselőnek, polgármester 
úrnak köszönetünket fejezzük ki. Igyekszünk mindezen megteremtett értékek 
megőrzésére, megőriztetésére.  
 
Hejőbába Község polgármesterének tájékoztatása szerint az intézményben folyó munkát 
november hónapban további felújítási (fűtéskorszerűsítés) munkálatok befolyásolhatják. 
Mivel az intézmény számára a tanév rendjét előíró miniszteri rendeletben meghatározottak, a 
tanítási napok számai és mivel az iskolánkban további tanítás nélküli munkanapok kiadására 
nincs lehetőség, további információk birtokában javaslatot fogok tenni a Képviselő-
testületnek, hogy hagyja jóvá az őszi szünet napjainak a felújítási munkálatok időtartamára 
történő áthelyezését. Ugyanis a szombati tanítási napok a gyermekek számára igen 
nehézkesek, hatékonysága csekélynek mondható. 
 
Összegzően elmondható: 
A tanévet valamennyi oktatási intézményünkben 100 %-os szakos ellátottsággal kezdtük 
meg. Mind az épület felszereltsége, mind taneszköz ellátottságunk, pedagógusok 
képzettségi szintje optimális feltételt biztosít a korszerű oktatás - neveléshez. 
 
Támogató együttműködésükre az elkövetkezőkben is tisztelettel számítunk!  
 
Hejőbába, 2009. szeptember 24. 
 
      _____________________________________ 
         Bakosné Árvai Tünde 
        igazgató  


