Változások az oktatásban…
Oktatási intézmények integrációja
2008. július 1-jétıl – Hetvehely kivételével – a Szentlırinci Kistérség egész területét
érintı integrált oktatási központ jött létre, amelynek neve: Szentlırinci Kistérségi Oktatási
Nevelési Központ (SZONEK). A SZONEK-et a városközpont iskolái és óvodái mellett
tagintézményként Bicsérd, Bükkösd, Királyegyháza és Szabadszentkirály kisiskolái és óvodái
alkotják. Így a szentlırinci intézmények közel 1000 fıs gyermeklétszámához további 700
érkezett, s ezzel párhuzamosan az alkalmazotti létszám is 160 fırıl 270-re emelkedett.
Az átszervezés nem öncélú fenntartói lépés volt, hanem egy országosan is elismert,
modellértékő intézmény létrehozását célozta meg, amelyhez a kistérség összes
önkormányzata komoly szakmai és infrastrukturális fejlesztést is társított. Az ehhez szükséges
forrás nagy részét – közel 90%-ot – az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya
társfinanszírozásban biztosítja az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül.
A kistérségi integráció céljai többek között a Kistérségben az óvodai nevelés, az
általános iskolai nevelés-oktatás minıségének és eredményességének javítása, az
intézmények mőködtetéséhez szükséges állami hozzájárulás maximalizálása, a kétfordulós
infrastruktúra-fejlesztési pályázatban való eredményes részvétel.
A pályázati konstrukcióban való részvétel elsı lépéseként a közoktatás hosszú távú
mőködtetésére alkalmas struktúra kialakítása és racionális mőködtetése érdekében a
szentlırinci oktatási-nevelési intézmények összevonása történt meg. 2007. július 1-tıl ezek az
intézmények igazgatása a Szentlırinci Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium Intézmény alatt kerültek összevonásra. Ezzel egy
idıben elkészült az intézmények épületeinek – összesen közel 1 milliárd forint költségvetéső
– fejlesztését és felújítását célzó pályázat, amit azóta pozitívan bírált el a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács.
2008. július 1-én – második lépésként – megvalósult a kistérség összes közoktatási
intézményének integrációja. Az új intézmény fenntartását a Szentlırinci Többcélú Kistérségi
Társulás vette át. 2008. októberétıl kezdıdik el második pályázati fordulóra beadandó
pályamő összeállítása, amely már részletes megvalósíthatósági tanulmányt és kiviteli terveket
is tartalmazni fog.
Az integrációval létrejött intézmény összesen 15 szervezeti egységet tartalmaz, amelyek
a következık:
Egységes bölcsıde és óvoda
1
Szakmailag önálló óvoda
1 városi + 4 települési
Szakmailag önálló általános iskola
2 városi + 4 települési
Speciális tagozat és kollégium
1
Alapfokú mővészetoktatási iskola:
1
Gazdasági szervezet
1
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A bükkösdi tagintézmény
Az intézmény új neve: Szentlırinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Bükkösdi
Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Beiskolázási körzete változatlanul Bükkösd,
Cserdi, Dinnyeberki és Helesfa települések, amely önkormányzatok – a vagyon (telkek,
épületek, stb.) megtartása mellett – a kistérségi társulási szerzıdésben rögzítették az
intézmény mőködtetésére vonatkozó jogaikat és kötelezettségeiket. Felelısségük és
finanszírozási feladataik továbbra is megmarad.
Az óvoda és az iskola is szakmailag önálló szervezeti egységként mőködik tovább. Így
megtartották jelenlegi arculatukat (pl. német nemzetiségi nyelv oktatása, cigány kisebbségi
nevelés oktatás, hátrányos helyzető gyermekek fejlesztése stb). Emellett, igazodva a helyi
lakosság és a finanszírozó önkormányzatok igényeihez, valamint a pedagógus közösség
szakmai felkészültségéhez, a szolgáltatási kínálatuk (pl. ingyenes tankönyv,
gyermekétkeztetés, napközis ellátás stb.) is megmarad.
Mivel az integrációba belépı kistelepülési iskolák és óvodák, mint tagintézmények
integrálódtak, továbbra is megtartják jelenlegi 1-8. évfolyamos oktatásukat, így a tanulók
változatlanul az eddigi intézményükben tanulhatnak.

Vezetıi hálózat
A fıigazgatói poszt betöltésére a Kistérségi Társulási Tanács öt évre Heller Alajosnét
nevezte ki. A tagintézményeket vezetı igazgatókat még ebben a tanévben pályáztatás alapján
nevezi ki az Igazgató Tanács. A tagintézményi igazgatók kinevezésében a nevelıtestület, a
diákok, az alkalmazottak és a szülık továbbra is a jogszabályban rögzített véleményezési
joggal, míg a Társulási Szerzıdés értelmében a korábbi intézményfenntartói társulásokat
alkotó önkormányzatok (a bükkösdi iskola és óvoda esetében Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki
2

és Helesfa Képviselıtestületei) egyetértési joggal rendelkeznek. Az átmeneti idıszakra a
jelenlegi vezetık, Bükkösdön Molnár Lajosné igazgató és Priskin Ágota óvodavezetı, egy
évre kaptak megbízást a vezetıi feladatok ellátására.
A pályázati kiírás követelményei olyan széleskörő komplex szolgáltatást írtak elı,
melyeket egyik intézmény sem tudott volna önállóan biztosítani, még a városi
intézményrendszer sem. Az elırelátó fenntartói gondolkodás, továbbá az eredményes
pályázati tevékenység és hatékony érdekérvényesítı képesség együttes eredményeként közel
egymilliárd forint (998 664 172 Ft) érkezik a SZONEK épületállományának fejlesztésére. A
megvalósításban (megközelítıleg) Szentlırinc 600 millió Ft-ot, Bicsérd, Bükkösd,
Királyegyháza és Szabadszentkirály 100-100 millió Ft-ot költhet az iskolái, óvodái
felújítására. A végleges tervrajzok és költségvetések a 2008/2009-es tanévben készülnek el, a
kivitelezések várhatóan a jövı tanévben indulnak meg.

Az új tanév új feladatihoz minden eddigi tapasztalat és hozzáértés mozgósítására szükség van,
amihez hangsúlyozottan kérem minden partneri kör segítı együttmőködését a jövıben.

2008. szeptember 2.
Heller Alajosné
fıigazgató
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