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Verebélyi Gábor Ákos
tankerületi központ igazgató

SZÜLŐI FÓRUM



A tankerületi központ helye a köznevelés rendszerében
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Váci Tankerületi Központ

Elhelyezkedés



Intézményeink

Szobi járás: 10 település

Váci járás: 16 település
Szentendrei járás: 11 település

összesen 37 településen



45 intézmény, 12 tagintézmény
összesen 93 feladatellátási helyen
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Tanulói létszám
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A Váci Tankerületi Központ feladatai

Gazdálkodási és
üzemeltetési feladatok

Köznevelési szakmai
feladatok



• speciális nevelési igényű gyermekek oktatása, nevelése (Szentendre, Vác) –
differenciált oktatás támogatása integrált nevelés keretében;

• tehetséggondozás és felzárkóztatás támogatása tanórai keretek között és azon kívül
(módszertani eszközökkel, csoportbontások, szakkörök, nyári táborok,
versenyekre való felkészítés, tanulmányi kirándulás);

• a XXI. századi technológiák készségszintű elsajátításának elősegítése;

• kortárs segítő csoportok felállítása, hátránykompenzáció;

• diákközösségek támogatása;

• esélyegyenlőség biztosítása;

• e-napló bevezetése.

Köznevelési feladataink
- a mindennapokon túl



Fenntartói jó gyakorlatok,
elért eredmények

- beiskolázást megelőző óvodai tájékoztató

- intézményvezetők tájékoztatása, továbbképzése: (KRÉTA oktatás,
Komplex Alap Program)

- intézményi adminisztratív dolgozók rendszeres tájékoztatása, képzése:
(KIRA oktatás, KRÉTA oktatás, intézményi rendszergazda képzés)

- lehetséges tanulmányi szerződések
- hiányszakok támogatása,
- gyógypedagógia támogatása

- iskolapszichológus munkacsoport kialakítása



Intézményi jó gyakorlatok

- Arizona program – célja a tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak
a zavarásmentes, nyugodt tanóra biztosítása, a felelősségteljes gondolkodás
kialakítása

- Tehetségpont – célja, hogy hatékony segítséget adjon az érdeklődő
fiataloknak, pedagógusoknak, szülőknek a fiatal tehetségek felismeréséhez,
kibontakoztatásához

- Ökoiskola – célja a környezeti nevelés fontosságának tudatosítása, a
fenntarthatóság elvének megvalósítása

- Bázisiskola – célja, hogy a diákok alapos önismeretre tegyenek szert, és
fejlődjenek a sikeres életvezetéshez szükséges kulcskompetenciákban



A Fejlesztési Tervben szereplő rövid- és hosszú távú
fenntartói célok

- pedagógusok szakmai együttműködésének kialakítása

- innovatív módszerek felkutatása és széles körű bevezetése

- tematikus versenyek és projekthetek lebonyolítása

- helyi sajátosságok és adottságok maximális kiaknázása

- diáktevékenység fokozott támogatása

- civil szervezetek jó gyakorlatainak adaptálása

- a XXI. századi intézményi infrastruktúra kialakítása



Széleskörű együttműködések kialakítása

Váci TK

Rendőrség

Járási HivatalokÖnkormányzatok

Család- és
Gyermekjóléti Központ

Szülők

Iskolai alapítványok

Civil szervezetek

Szabadidős és kulturális
szervezetek

Szakképzési
intézmények Speciális szakértői

bizottságok



A szülővel való együttműködés területei

Váci Tankerületi Központ

SzülőIskola

másodfokú
hatóság

iskola életéhez kapcsolódó
alapfeladatok

közvetítés,
mediáció



Leggyakoribb tévhitek a tankerületi feladatokról 1.

- Menzareform – 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet – a minisztérium hatáskörébe
tartozik, változtatásához miniszteri döntés szükséges ; 1997. évi XXXI. törvény - a
törvény értelmében a települési önkormányzat biztosítja gyermekétkeztetést a
közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott általános iskolában,
szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban és más nevelési-oktatási intézményben

- Magas óraszámok csökkentése a köznevelési intézményekben – 51/2012. (XII.21)
EMMI rendelet – a Minisztérium hatáskörébe tartozik, az óraszámok csökkentéséhez
miniszteri döntés szükséges, kidolgozás folyamatban

- Tartós tankönyvek használata – 4/2017 (IV. 10) EMMI rendelet – a Minisztérium
hatáskörébe tartozik, változtatásához miniszteri döntés szükséges



Leggyakoribb tévhitek a tankerületi feladatokról 2.

- 9 évfolyamos általános iskola – Minisztériumi döntést igényel, a szakmai vita
időszakában van a kezdeményezés

- Magas osztálylétszámok csökkentése – 2011. évi CXC. törvény – Parlamenti döntés
szükséges a csökkentéshez

- Mindennapos testnevelés  eltörlése – 2011. évi CXC. törvény – Parlamenti döntés
szükséges a változtatáshoz

- Idegen nyelv oktatás bevezetése az általános iskola első osztályában – 110/2012
(IV.4) Korm. Rendelet – kormányzati döntés szükséges a módosításhoz,  jelenleg
legkésőbb alsó tagozat 4. osztályában kezdődik az idegen nyelv oktatás (szakma vita
zajlik)



Szentendre:

Bernecebaráti:

- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium – hőközpont rekonstrukció

- Szob FIÁI Szokolyi Alajos Ált. Tagisk. – energetikai beruházás (szigetelés, nyílászáró csere)

Kismaros:
- Vilcsek Gyula Általános Iskola – energetikai beruházás (szigetelés, nyílászáró csere)

A Váci TK által végzett legnagyobb korszerűsítések



- „ilyen volt, ilyen lett”-

Vujicsics Tihamér AMI Szentendre

A Váci TK által végzett legnagyobb korszerűsítések



A Váci TK által végzett legnagyobb korszerűsítések
- „ilyen volt, ilyen lett”-

Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézményének autista osztálya



A Váci TK által végzett legnagyobb korszerűsítések
- „ilyen volt, ilyen lett”-

Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium vizesblokk felújítás



A Váci TK által végzett legnagyobb korszerűsítések

Őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola
fűtéscső távvezeték rekonstrukció



Iskola újraindítása
A Váci TK által végzett legnagyobb intézményi beruházás

Csobánka



Izbégi Általános Iskola Szentendre

Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola
Cserhátliget Általános Iskola Penc

Elkészült tervek, a kivitelezés következik idén tavasszal:

Négy tantermes bővítés zajlik, használatbavételi engedélyre várunk:

Budakalász Szentistvántelepi Általános Iskola

Tanterembővítés



Köszönöm a figyelmet!

Váci Tankerületi Központ
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.
telefon: 06 27 795 219
e-mail: vac@kk.gov.hu
web: www.kk.gov.hu/vac


