SZMK Elnöki tájékoztató értekezlet a Kelet-Pesti Tankerületi Központban 2017. november 15.
(Márton Ferenc, Éltes Mátyás Általános Iskola SZMK elnök jegyzetei, martonf @ datapress.hu, +36 30 2426582)

A tájékoztató komolyságát jelezte szerintem, hogy a X. ker. polgármester, alpolgármester, tankerületi
igazgató, és X. ker. rendőrkapitány személyesen jelen volt, beszélt és kérdésekre is válaszolt a hosszúra
nyúlt és véleményem szerint érdekes és hasznos értekezleten.
1) A tankerületi igazgató felszólalása.
A tanker. intézménye hatékonyabb az intézményfenntartásra, mint a KLIK volt.
A tanker. módszertani változásokat, egyfajta paradigmaváltást kíván megvalósítani, a szülők
részére szolgáltatást kíván nyújtani. Az iskolai kérdések megoldására továbbra is elsősorban az
osztályfőnökhöz kell fordulni, amennyiben szükséges, az iskolaigazgatóhoz kerülhet a kérdés,
és amennyiben ő sem tud segíteni, a tankerülethez is fordulhatunk.
Aktuális jó hír az informatikai eszközök cseréje kerület-szerte (úgy tudom, nálunk az Éltesben
is várható)
2) A polgármester felszólalása.
A szociális és oktatási hálózatról és az önkormányzatnak az ezekben vállalt szerepéről
elmondta az alábbiakat.
A kerületben jó a lakosság-arányos ellátottság.
Az önkormányzat sok területen vállalja a finanszírozást a „tankerület helyett”. Ilyen például az
úszásoktatás és az intézmények felújítása-fejlesztése. A sportot kiemelt területként jelölte
meg.
A szünidőben szervezett erdei iskolákra szánt keretet jövőre növelni kívánják.
Tanévkezdési támogatást nyújtanak.
A szociálisan rászorulók részére hozták létre a „Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíjat.
Kérdőív alapú felmérés várható újra a közétkeztetéssel kapcsolatosan.
A közétkeztetésben jelenleg 30 féle diétás étkezési igényt szolgálnak ki.
A kulturális élet színtereként 3 művelődési ház van a kerületben, köztük az iskolánkhoz közeli
újonnan nyílt újhegyi intézmény.
Az önkormányzat biztosítja az iskolaorvosi ellátást, valamint az ingyenesen vagy
kedvezményesen igénybe vehető védőoltásokat, amiknek viszont sajnos nagyon alacsony az
igénybevételi aránya! Ezúton is kérik a szülőket, hogy a védőoltások tekintetében
tájékozódjanak és vegyék azokat igénybe!
A sportliget fejlesztése is tervben van, ide szociális épületet is terveznek.

3) A tankerületi igazgató felszólalása.
Az iskolai büfé intézményét szabályozott keretek közé akarják terelni.
A gyermekek általános tapasztalat szerint nem isznak elegendő folyadékot az iskolákban. Ezért
iskolai ivókutakat kívánnak létesíteni, hogy mindenképpen biztosított legyen az egészséges
ivóvíz.

4) Rendőr őrnagy felszólalása.
Hosszú és részletes előadást tartott a bűnmegelőzésről és az ifjúságvédelmi programról.
Fő pillérei: az elkövetővé válás, az áldozattá válás és a bűnalkalmak esélyének csökkentése.
Kiemelte a virtuális tér szerepét.
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A rendőrök jelenléte az iskolában érdekes a gyerekek számára, mert olyan kérdések kerülnek
szóba, ami róluk szól, nem pedig a tananyagról. Szívesen figyelnek és beszélgetnek a rendőrrel,
és ezeket a lehetőségeket a rendőrkapitányság térítésmentesen biztosítja az iskolák számára;
erről a www. police. hu oldalon bővebb tájékoztatás található.
A rendőrségen nyílt napokat is szerveznek, jellemzően tanítás nélküli munkanapokon.
A gyermekek számára kommunikált üzenetek hitelesebbek, ha nemcsak a szülő és az iskola
részéről, hanem a rendőr részéről is kvázi „ugyanazt hallják”.
5) A tankerületi igazgató felszólalása.
Kiemeli, hogy a hangsúly a megelőzésen van, a bűnmegelőzésről nem ijesztgetés céljából
beszélünk.
Ő is kiemeli a kibertér veszélyeit, ahol a zaklatás és megfélemlítés sajnos igen gyakori.
6) A rendőrkapitány felszólalása.
Az értekezlet napja szerda. Előtte hétfőn és kedden már a héten két alkalommal került sor
fiatalkorú bűnelkövetés miatt rendőri intézkedésre. Ezek elkerülhetők lettek volna!
7) Hallgatóság hozzászólása/kérdése.
Érdeklődik a gyermekvédelmi felelős feladataival és lehetőségeivel kapcsolatban. Az „iskola
előtt”, a „küszöbön kívül” történő bajok kinek a felelősségébe tartoznak? Ki lépjen ilyenkor
közbe? Felveti, hogy a „problémás gyerekek problémás szülei” nem elérhetők sem az iskola,
sem a szülői közösség számára. Azok a szülők és pedagógusok, akik tennének a problémák
ellen, így tehetetlenek.
A tankerületi igazgató válaszában elmondja, hogy jelenleg nincsen gyermekvédelmi felelős a
jogszabályokban, de vissza fog kerülni oda, méghozzá szélesebb jogkörrel. A családokhoz el kell
jutni, sőt be kell jutni a segítség érdekében. Várhatóan a „gyámügy” és a gyermekvédelmi
szolgálat jogköre is bővülni fog.
A polgármester válaszában elmondja, hogy jövőre várható iskolai szociális munkások munkába
állása.
8) Hallgatóság hozzászólása/kérdése.
A tankerület legyen szíves hozzon létre központi címet/oldalt az SZMK számára, ahol
összefoghatnák például a következő témákat: közétkeztetési kérdőív eredményei,
bűnmegelőzési filmek/anyagok. Kéri a diáksport egyesületek támogatását, mert a tagdíjak
sokaknak nem megfizethetők, így a rosszabb anyagi helyzetben lévők (tömeg)sportolási
lehetősége támogatással biztosítható volna.
A tankerületi igazgató válaszában informatikai segítséget ígér a tankerület weblapján.
A polgármester válaszában elmondja, hogy a diáksport egyesületek egyesületi formában
működnek, akiknek legfeljebb tanácsolható, hogy tartsák a tagdíjat alacsonyan. A sportolási
lehetőségek szélesebb körben történő biztosítását célozza a heti 5 testnevelés-óra is, de ennek
természetesen a fizikai korlátait mindenki látja. Azonban az iskolákban épített sportpályák,
műfüves pályák is használhatók volnának szélesebb körben is, valamint az iskolák sporteszköztámogatásra is pályázhatnak, evvel is segíthető volna a tanórákon kívüli sportolás is.
9) Hallgatóság hozzászólása/kérdése.
Felszólaltam abban a kérdéskörben, miszerint sajátos nevelési igényű, és ezen belül
beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyerekek nemcsak az Éltesben, hanem minden
iskolában találhatók. Tisztelettel kértem az önkormányzat és a tankerület figyelmét a
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kérdésben, a gyógypedagógiai szolgálat, az iskolapszichológus és iskolapszichiáter
intézményének további fejlesztését. Visszautaltam a bűnmegelőzési programra, mert a
beilleszkedési és magatartási zavarok nemcsak az iskolában, hanem a családban, és a
társadalmi élet többi területén is jelentkeznek, emiatt ezek a gyermekek, fiatalok fokozottan
ki vannak téve annak, hogy bűnelkövetővé vagy áldozattá váljanak. Arról nem is beszélve, hogy
nem megfelelő törődés esetén felnőtt korra a problémák súlyosbodhatnak, sőt egyéb pszichés
problémák is jelentkezhetnek, amik szintén a (visszaeső) bűnelkövetés irányába hathatnak.
A tankerületi igazgató válaszában elmondta, hogy a problémával tisztában vannak, igyekeznek
kellő figyelmet szentelni rá. Általános problémának látják viszont a szakemberhiányt. Felhívta
a figyelmet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programra, ami többek között az ilyen
szakemberhiányt hivatott csökkenteni.
A polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzat tevékenységébe tartozik és
igyekeznek tenni többek között a pedagógiai szakszolgálat, és a korai fejlesztési programok
működéséért. A kerület különféle támogatásokkal ösztönzi a szakemberek kerületünkben
történő munkavállalását és letelepedését is.
Budapest, 2017. november 15.
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