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Bevezető

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  85.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A helyi 
önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai 
megszervezéséhez  szükséges  önkormányzati  döntés-előkészítést  szolgáló  feladat-ellátási, 
intézményhálózat-működtetési  és  fejlesztési  tervet  (a  továbbiakban:  önkormányzati  intézkedési 
terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a fővárosi, megyei 
fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a 
kötelező feladatait milyen módon látja el, illetőleg milyen nem kötelező feladatokat kíván a helyi 
önkormányzat  ellátni.  Tartalmaznia  kell  továbbá  az  intézményrendszer  működtetésével, 
fenntartásával,  fejlesztésével,  átszervezésével  összefüggő  elképzeléseket.  Az  önkormányzati 
intézkedési  tervnek  tartalmaznia  kell  a  gyermekek,  tanulók  esélyegyenlőségét  szolgáló 
intézkedéseket. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú 
kistérségi  társulásnak,  feltéve,  hogy  a  többcélú  kistérségi  társulás  önálló  intézkedési  terve  - 
települések szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek 
tartalmaznia kell.
89/A. § (5) A többcélú kistérségi társulás az általa ellátott feladatokra - az e törvény 85. §-ának 
(4) bekezdése szerint - önálló intézkedési tervet készít. 
89/A. § (12) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel 
feltétele,  hogy  az  e  törvény  89/A.  §-ának  (5)  bekezdése  alapján  készített  intézkedési  terv 
tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.”

A  Magyar  Köztársaság  2008.  évi  költségvetéséről  szóló  2007.  évi  CLXIX.  törvény  8.  számú 
mellékletének IV., A többcélú kistérségi társulások támogatásáról  pontja Kiegészítő szabályok 1. 
Általános szabályok része további feltételeket fogalmaz meg a TKT-k számára: „1.4. A 2.2. pontban 
szereplő feladatok támogatásának további feltétele,  hogy a többcélú kistérségi társulás legkésőbb 
2008. szeptember 1-jéig fogadja el a Közokt. tv. 85. § (4) bekezdése szerinti  önálló intézkedési  
tervét, mely a közoktatási feladatok ellátásában részt vevő településenkénti bontásban tartalmazza 
mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell.”

A Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi közoktatási intézkedési tervének 
felülvizsgálatával a munkaszervezetet bízta meg. A felülvizsgálatot elvégezte az OKTADOR BT 
2008-ban készített közoktatási fejlesztési terve alapján Benéné Kaszás Erika megbízott közoktatási 
referens.
Mi indokolja új együttműködési formák keresését?
Európában és hazánkban a közoktatással szemben jelentkező elvárások, a változó társadalmi és 
gazdasági környezet időről időre kikényszeríti, hogy új válaszokat keressünk és az adottságokhoz 
illeszkedő új megoldásokat próbáljunk találni a fiatal nemzedék nevelésének-oktatásának hatékony 
megvalósításához.  Az önkormányzatok e fontos alapfeladat-ellátásában számos olyan probléma 
adódott, amelyeket korábban a tanfelügyelet illetve az oktatásigazgatás oldottak meg, a tervezéstől 
az intézmény és az egyes pedagógus tevékenységének ellenőrzéséig. A 2013-tól induló oktatási 
reform egyik sarkalatos  pontjának tűnik e rendszer visszahozatala,  az önkormányzati  irányítás, 
intézmények fölötti önrendelkezés korlátozása.
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Az elmúlt húsz évben azonban egyre nyilvánvalóbb volt az oktatáspolitikai és költséghatékonysági 
törekvés a települések közötti együttműködés intézményesítése mind az intézményfenntartás, mind 
az oktatási szolgáltatások területén. Az Európai Unión belüli fejlődésben az oktatás meghatározó 
tényezővé vált.  Nemcsak a gazdálkodási kényszer, az esélyhátrányok kompenzációjának igénye 
sürgeti a közös gondolkodást és az összefogást az önkormányzatok, a pedagógusok, a települések 
vezetői és az oktatásért felelős szakemberek között. Sürgetőek a modernizációs kihívások, a régiók 
közötti felzárkózás igénye, a pedagógus szakma megújítása, a kompetencia alapú nevelés-oktatás, 
az élethosszig tanulás stratégiája. 

A kihívásra a magyar közoktatás rendszere expanzióval válaszolt, a mennyiségi fejlesztés azonban 
nem hozta meg a várt eredményeket, sőt az intézményrendszer fokozta a szelekciót. A magyar 
közoktatási  rendszer  legfontosabb  problémájává  nőtte  ki  magát  az  ezredfordulóra  a  leszakadó 
társadalmi  csoportok  gyermekeinek  integrálása,  mivel  az  intézményrendszer  pillanatnyilag 
jelentősen  felerősíti  a társadalmi  helyzetből  adódó esélykülönbségeket.  Súlyosbítja  a  helyzetet, 
hogy  az  etnikai  és  szociális  dimenzió  gyakran  összemosódik,  a  szociális  problémák  gyakran 
etnikai konfliktusként manifesztálódnak. 

Az  állam  anyagi  ösztönzéssel  próbálta  uralni  a  helyzetet:  óvodáztatási  támogatást  nyújt  a 
halmozottan  hátrányos  helyzetű  családoknak,  jelentősen  megnőtt  az  önkormányzati 
feladatvállalásra alapozott kötött felhasználású állami támogatások mennyisége (pl: integrációs és 
képességkibontakoztató  program  bevezetése,  sajátos  nevelési  igényű  gyermek  támogatása  stb) 
Változott a körzethatárok kijelölését, valamint a felvételi rendjét előíró jogszabály, jelentős európai 
uniós támogatás érkezett az országba az infrastrukturális beruházások támogatására.  A pedagógus 
kontraszelekció  mérséklésére  szintén  kötött  felhasználású  támogatásokra,  egyszeri 
keresetkiegészítésre, pedagógus bérkiegészítésre pályázhatnak a fenntartók.
Az anyagi ösztönzés egyik formája az intézményfenntartó társulások létrehozásának ösztönzése, 
melyben jelentős szerepet kaptak a többcélú kistérségi társulások.

 E körülmények, a 2007/2008-as évtől bekövetkezett finanszírozási megszigorítások arra késztették 
a  közoktatási  feladatokért  1990  óta  egyre  több  terhet  vállaló  önkormányzatokat,  hogy 
intézményfenntartó  társulásokat  alakítsanak.  Mindezt  a  települések  önállóságuk,  döntési 
jogosítványaik  megtartásával  és  a  közös  tevékenység  feletti  kontroll  biztosításával  kívánják 
megoldani.

Derecske-  Létavértes  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  települései  e  dokumentum 
alapján a minőségi közoktatás fejlesztését együtt tervezik, közösen teremtenek forrásokat és a 
várható  kihívásokat  komplex  hatásrendszerrel,  összefogva  ellensúlyozzák.  Főként  az  alábbi 
területekre kívánunk exponálni:

 A fejlesztési  terv  településmérettől  és  személyi,  infrastrukturális,  gazdasági  feltételektől  
függetlenül tegye lehetővé a közoktatási szolgáltatások teljes körű elérhetőségét oly módon,  
hogy az óvodai nevelés és az 1-4. évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás lehetőleg  
helyben,  a  gyermekek  érdekei  és  a  szakmailag  racionális  intézményfenntartás  (pl.:  
feladatmegosztás) szerint valósuljon meg. 
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 A kistérségi szintű együttműködésben vállalt feladatellátás legyen összhangban a megyei  
fejlesztési, szakképzésre vonatkozó tervekkel.

 Segítse elő a pedagógiai szakszolgálati ellátások kistérségi szintű biztosítását.

 Segítse elő a települések tanügy-igazgatási tevékenységének jogkövető megvalósítását és  
koordinációját.

 Járuljon hozzá a közoktatási feladatellátás költséghatékonyabb teljesítéséhez.

 Segítse  elő  a  kistérség  közoktatásában  foglalkoztatottak  szakmai  együttműködését,  
önképzését és továbbképzését.

 Segítse  elő  az  egyéni  képességek  és  adottságok  figyelembevételén  alapuló  fejlesztés  
(tehetséggondozás,  sajátos  nevelési  igények  kielégítése)  tervezését,  gyakorlati  
megvalósítását.

 A  kistérség  munkaerő-piaci  folyamatainak  követésével,  a  helyi  szakmai  kompetenciák  
bővítésével járuljon hozzá a hatékony felnőttképzéshez.

 Biztosítsa az  Európai  Uniós  csatlakozásból  adódó,  a  kistérségi  preferenciákat  szolgáló  
források elérhetőségét. 

A kistérségi együttműködésből adódó szakmai előnyök érvényesítését a hazai és az Uniós, a  
kistérségeknek  nyújtandó  támogatások,  a  jelentős  összegű  pénzügyi  keretek  nagymértékben  
elősegíthetik,  ezért  a  különböző  támogatási  formák,  pályázatok  hasznosítása  kiemelt  feladat  a  
közoktatási szolgáltatást koordinálók számára.

A többcélú kistérségi társulás alapadatai
1. sz. táblázat

Régió: Észak-alföldi Régió

Kistérség neve: Derecske- Létavértes kistérsége

Kijelölt önkormányzat: Létavértes Város Önkormányzata

Ssz. A kistérség települései Tagja-e a többcélú társulásnak (I/N)

1. Álmosd I

2. Bagamér I

3. Derecske I

4. Hajdúbagos I

5. Hosszúpályi I

6. Kokad I

7. Konyár I

8. Létavértes I

9. Monostorpályi I

10. Sáránd I

Megjegyzés:  Mikepércs  2007-ben  vált  ki  a  kistérségből,  Tépe  a  Bihari  Többcélú  Kistérségi 
Társulás településeként a Derecskei Intézményfenntartó társuláshoz csatlakozott.
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3. A kistérségi közoktatási együttműködés céljai:

Folyamatos,  kiegyensúlyozott  térségi  fejlesztés  elősegítése  a  közoktatási  feladatellátásban, 
melynek az alábbi prioritásokra kell építkeznie:

• tényleges  helyi  szükségletek  kielégítését  szolgáló  közoktatási  és  kapcsolódó  

szolgáltatások megszervezése a lakóhelyen, vagy annak közelében,

• esélyegyenlőségi  programok  és  az  esélyegyenlőségi  kultúra  érvényesítése  a  

közoktatásban,

• forrásbővítés, innováció,

• erőforrásokhoz igazodó tervezési és teherviselési stratégia,

• optimalizálási koncepció. 
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4. Az együttműködés alapelvei:  

• az együttműködés a kistérség településein élők számára  tegye elérhetővé a 
minőségi  közoktatási  szolgáltatásokat, ezáltal  is  mérséklődjenek  az 
esélyegyenlőtlenségek;

• térségi tanulmányi, kulturális és sportversenyek rendszerbe foglalt szervezésével 
a tehetséggondozás elősegítése;

• a kistérségben folyamatosan szervezett továbbképzések, tanfolyamok szolgálják 
a  pedagógusok,  egyéb  szakalkalmazottak  felkészítését  feladataik  
minél magasabb színvonalú ellátása érdekében;

• segítse a települések közoktatás-irányításának, döntés-előkészítésének 
szakszerűségét;

• a  közoktatási  feladatok  ellátása,  a  szolgáltatások  színvonala 
többletforrások  nélkül  is  javuljon,  ugyanakkor  a  kistérség  eséllyel  
pályázhasson hatékonyságnövelő,  fejlesztési  projektek  forrásainak  elérése 
érdekében;

• a kistérségi együttműködésben megoldott feladatok  legyenek összhangban 
a települési elképzelésekkel és a megyei fejlesztési tervvel;

•   a  kistérségi  fejlesztési  terv  váltsa ki  a települési  közoktatási  feladat-
ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terveket 
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II. HELYZETÉRTÉKELÉS

1. Gazdaságföldrajzi jellemzők:

A kistérség természetföldrajzi adottságai alapján hazánk egyik mezőgazdaságilag értékes 
tájegysége. A jó termőképesség következtében a mezőgazdaság – még a régebbi extenzív termelési 
viszonyok mellett is – évszázadokon keresztül biztosította a lakosság megélhetését.
Mezőgazdaságára  a  gabonafélék,  a  zöldségtermelés,  a  tormatermesztés,  a  gyümölcs  és 
szőlőtermelés a legjellemzőbb.

A  mezőgazdaságon  kívül  a  térség  lakóinak  Debrecen,  Derecske  városok  biztosítottak 
nagyszámú munkalehetőséget. A települések az említett városok munkaerőbázisának számítottak 
és kisebb mértékben ugyan, de ma is annak számítanak, bár jelentősen apadt az eljárók száma a 
foglalkoztatottak alig 20 %-ának van Debrecenben, Derecskén munkahelye.
Jelenleg  gondot  okoz,  hogy visszafejlődött  a  mezőgazdasági  termelés  (minimálisra  csökkent  a 
nagy hagyományokkal bíró zöldség-, gyümölcs termesztés, állattenyésztés), valamint az, hogy a 
termékek döntő többsége (a  feldolgozó kapacitások – baromfi-,  gabona feldolgozó – leépítése 
miatt) alapanyagként hagyja el a térséget.
Kitörési  pontok:  a  tormafeldolgozás  és  piacra  juttatás,  az  Érmellék  turizmusának, 
idegenforgalmának karakterizálása,  amelynek lendületet  adhat  a  Létavértes  határában 2004-ben 
megnyílt székelyhídi határátkelő.
Jelentősebb  ipari termelés az  1950-es évektől  alakul  ki  a  térségben, jellemzően Derecskén és 
Létavértesen.  A  korábbi  ipari  üzemek  megszűntek,  vagy  a  termelésük  minimálisra  csökkent. 
Derecskén  ugyanakkor  még  mindig  igen  magas  a  gazdasági  szervezetek  száma,  közel  húsz 
közepes mérető gazdasági társaság székhelye a város. 
A  kisebb  településeken  folyamatosan  szűkülnek  a  lakosság  által  helyben  igénybe  vehető 
szolgáltatások és munkalehetőségek.

2. Közlekedés

A  kistérség  infrastruktúrájában  jelentős  előny  a  kedvező  közlekedés  és  a  kistérség  földrajzi 
elhelyezkedése. A térség szélén  a 47-es számú nemzetközi főközlekedési út halad át, mely fontos 
keleti közlekedési folyosó. Romániába vezető új határátlépő működik Létavértes határában.
A Debrecennel és a kistérség településeivel való összeköttetést a gyakori autóbusz közlekedés teszi 
lehetővé. A  Debrecen-Létavértes  közötti  vasútvonalon  a  közlekedés  megszűnt.  A  térség 
fejlődésének  záloga  lehet  a  4.sz  főút  gyorsforgalmi  úttá  való  fejlesztése  és  az  M35-ös 
gyorsforgalmi út továbbépítésének megvalósulása.

3. Infrastruktúra:

A  kistérség  infrastrukturális ellátottsága  meglehetősen  ellentmondásos.  A  lakások  és  házak 
komfortfokozata a településeken belül is eltérő. 
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A  villanyhálózat minden  településen  száz-százalékban  kiépített,  a  gázvezetékre már  nem 
mondható el ugyanez: átlagban az otthonok 75 %-ban vezették be a gázt. A vízvezetékrendszer 
csaknem 100  %-ban kiépített  a  településeken.  Szennyvíztisztító azonban  csak  Debrecen  szűk 
agglomerációjában  van.  A  csatornahálózat terén  a  kiépítettségben  igen  nagy  az  elmaradás, 
jelentős anyagi áldozatok árán - törekvések vannak a 2013-2015-ig történő megvalósításra. Ezen 
jelentős  környezetvédelmi  beruházás  felgyorsítására  "Ispa"  pályázatot  nyújtottak  be  Debrecen 
város  gesztorságával  Sáránd,  Hajdúbagos  és  Hosszúpályi  települések.  A  projekt  megvalósult. 
Derecske  Város  Önkormányzata  pedig  önálló  projektet  készül  megvalósítani,  melynek 
következtében új, korszerű szennyvíztisztító és a város 85%-át lefedő csatornahálózat épülhet meg 
várhatóan 2012 végére.

A telefonnal való ellátottság szintén változatos képet mutat, a kistelepüléseken a lakások 55 %-
ban van telefon, Derecskén és Létavértesen és a nagyobb községekben ennél jóval magasabb az 
arány.  A  belterületi  utak átlagban  60  %-ban  szilárd  burkolatúak.  A  kistérségben  minden 
településen kialakították a háziorvosi körzeteket, mindenütt van orvosi rendelés, több településen 
fogászati  szakrendelés  is.  Gyermekorvosi  rendelés  azonban  csak  Derecske,  Létavértes, 
Hosszúpályi  és Sáránd településeken van.   
Valamennyi településen kiépített viszont a házigondozó hálózat, s napközi otthont működtetnek 
az időseknek. 

4.Társadalmi környezet:

Az  oktatás  színvonala  pillanatnyilag  jelentősen  függ  az  önkormányzatok  helyi 
jövedelemtermelő  képességétől,  mivel  az  elégtelen  állami  finanszírozás  feltételezi  a  központi 
költségvetésből érkező támogatások önkormányzati kiegészítését. Az kistérségre jellemző alacsony 
lélekszámú települések  (mindegyik  tagtelepülés  lélekszáma tízezer  alatt  van)  jövedelemtermelő 
képessége is alacsony a kedvezőtlen foglalkoztatási mutatók, a romló demográfiai adatok miatt. 
Ezen  ellentmondásból  következik,  ahol  koncentrálódik  a  hátrányos  helyzetű  népesség,  ahol  a 
legnagyobb szükség lenne  az oktatás  színvonalának emelésére,  ott  nem áll  elegendő forrás  az 
oktatás  működtetésére.  Az  fenntartó  önkormányzatok  képtelenek  a  szükséges  önrésszel 
hozzájárulni intézményeik működtetéséhez, igényeiket a szűkös állami kerethez szabják.

A kialakult oktatási struktúra  reménytelenül nagyra tágította az egyes intézmények közötti 
anyagi-tárgyi-személyi feltételekben megnyilvánuló különbséget. A szabad iskolaválasztás melletti 
létszám  alapú  finanszírozás  pedig  tovább  erősítette  a  gettósodás  folyamatát.   Ezen  folyamat 
megállításának egyik sajátos ösztönzése az intézményfenntartó társulások létrehozása.

A  térségben  az  országos  átlagnál  alacsonyabb  jövedelmek,  valamint  a  munkahelyek 
elégtelensége miatt komoly egzisztenciális problémákkal küzdenek az itt élők. Ez főként azoknál a 
családoknál igaz, ahol csak egy kereső van, vagy mind a két fő munkanélküli. Az ezzel együtt járó 
„népbetegségek”  (pl.:  depresszió,  alkoholizmus)  megjelenése  miatt  nem tud  kialakulni  a  fiatal 
népesség körében követendő családmodell, – előfordul a többgenerációs munkanélküliség. 
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Az országos tendenciákhoz hasonlóan a régióban működő szakképző intézmények kibocsátása sok 
esetben nem felel meg a munkaerőpiac elvárásainak. Több stratégiai tervben is megfogalmazott 
cél, miszerint változtatni kell a képzési struktúrán, bevonva a munkaerőpiac szereplőit a térségben.
A hátrányos  helyzetű  –többségében  a  roma  kisebbséghez  tartozó  –  emberek  felzárkóztatására 
szervezett programok, szakmát adó képzések mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a mentális 
képzésre is.

5. Humánszolgáltatások:

A  közoktatási  ellátásra vonatkozó jogszabályok által  támasztott  minimum infrastruktúra 
követelményeknek a kistérség több óvodája és  iskolája  megfelel,  az  önkormányzatok élnek az 
uniós  források  adta  lehetőségekkel.  Jellemzőek  a  működési  költségek  megtakarításával 
(nyílászárócsere),  az  akadálymentesítéssel  kapcsolatos   elsősorban  épületfelújításra  vonatkozó 
beruházások.  A  térségben  minden  településen  történt  ilyen  beruházás.   Az  óvodai  ellátást a 
települések nagysága és viszonylag nagy távolsága miatt csak helyben célszerű megoldani, ezért 
szükségszerű  több településen  az  óvodaépületek  felújításra,  korszerűsítése,   illetve  a  2009-ben 
érvényesítendő  kötelező  felvétel  miatt  bővítése.  Derecske  és  Létavértes  települések  félmilliárd 
forintos beruházást valósítottak meg ebből a célból.  Az iskolabővítéseknél a gyermeklétszámok 
alakulása,  illetve  az  iskolák  térségi  –  mikro-térségi feladatellátásban  vállalt  szerepe  lehet  a 
rendezőelv, bár az iskolai kapacitások kihasználtsága a jelenlegi helyzetben nem éri el a 70 %-ot 
kistérségi viszonylatban.

Ugyanakkor a meglévő épületek, tantermek jó része felújításra szorul.

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztési stratégiájának kialakításánál azt az elvet követik, 
hogy  a  településeken  élő  lakosság  számára  az  alapellátás biztosított  legyen,  akár  az  adott 
településen, akár egy másik, közeli településen. Cél, hogy az egészségügyi reformmal összhangban 
a járó beteg szakellátás színvonala javuljon a kistérségben. 

A  szociális ellátás területén az alapellátáshoz szükséges feltételek az egyes településeken 
adottak,  azonban  a  pszichiátriai  és  szenvedélybetegek  kistérségi  szintű  ellátásához  az  ellátás 
bővítése, infrastruktúra fejlesztése szükséges. 

A települések többségén megtalálható közösségi és szolgáltató közösségi funkciókat ellátó épület, 
az  állapotuk  leromlott.   Több  helyen  a  mai  korhoz  és  igényekhez  sikerült  felfejleszteni 
berendezésüket, felszerelésüket pályázati források és jelentős önerő vállalásával.

A  kistérség  stratégiai  tervei  között  e  terület  fejlesztése  is  szerepel  olyan  közösségi  terek 
kialakítását  megcélozva,  ahol  több  funkció  (könyvtári  szolgáltatás,  szélessávú  internet  elérési 
lehetőség,  elektronikus  ügyintézés  lehetősége,  egyesületek,  hagyományőrző  csoportok 
összejöveteleinek helyszíne, sportolási lehetőségek helyszíneinek megteremtése, stb.) jelenik meg 
a komplex feladatot ellátó, intézményesített formában.

6. Demográfiai tendenciák a kistérségben:

Az elmúlt évtizedben a kistérség lakónépességének száma a következőképpen alakult.
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2. sz. táblázat
1997 2005 2007 2009

Álmosd 1836 1782 1715 1772
Bagamér 2578 2653 2636 2712
Derecske 9470 9430 9252 9239
Hajdúbagos 1944 1983 2019 2037
Hosszúpályi 5408 5827 5856 5869
Kokad 725 712 642 602
Konyár 2279 2356 2248 2154
Létavértes 7173 7304 7151 7087
Monostorpályi 2134 2220 2188 2140
Sáránd 2231 2400 2361 2404
Összesen: 35778 36667 36068 36016

3 5 2 0 0

3 5 4 0 0

3 5 6 0 0

3 5 8 0 0

3 6 0 0 0

3 6 2 0 0

3 6 4 0 0

3 6 6 0 0

3 6 8 0 0

1 9 9 7 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9

Ö s s z e s e n :

A  kistérségi  kedvező  demográfiai  adatok  mellett  folyamatosan  csökkenő  tendencia  jellemzi, 
Derecske,  Konyár,  Kokad,  Létavértes,  Monostorpályi  lakosságszámát  tekintve.  Növekvő  a 
tendencia Álmosd, Bagamér, Hajdúbagos és Hosszúpályi Sáránd községekben. 
Az összlakosságnál megfigyelhető mobilitást elsősorban a bevándorlás okozza. Jellemző a közeli 
városokból  és  Romániából  való  áttelepülés.  A  roma  családok  körében  az  elvándorlás  és  a 
bevándorlás egyaránt jellemző, domináns a munkahely, a megélhetés hiánya miatti elvándorlás is.
A városi  népesség aránya a  kistérségben 45,3 %, a  településszerkezetben  a  2000 -  3  000 fős 
népességnagyságú  kistelepülések  a  meghatározók.  500  főnél  kisebb  népességű  törpefalvak  a 
kistérségen belül nem találhatók. Legkisebb település Kokad lakossággal. A kistérség legnépesebb 
falva a csaknem 6000 főt számláló Hosszúpályi nagyközség, amely mikro-térségi szerepet vállalt a 
közoktatási feladatellátásban. 
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A kistérség települései lakosságszámok szerint:
3. sz. táblázat

Település  népessége 
/fő/

Település 
száma

A  kistérség 
lakosságához 
mérten %

Település neve

10.000 fölötti - - -
5000 fölötti 3 61,7 Derecske, Hosszúpályi, 

Létavértes
3001–  4000 - -
2001 –    3000 5 31,75 Bagamér, Hajdúbagos, 

Konyár, Monostorpályi, 
Sáránd

1001 –   2000 1 4,7 Álmosd
501 –   1000 1 1,77 Kokad

Az  ezredfordulótól  csökkenő  gyermek  születési  arányok  stagnálása  jellemző,  az  óvodás-  és 
iskoláskorú  gyerekek  mérsékelt  csökkenésével  kell  számolni  Monostorpályi,  Konyár,  Álmosd 
községekben.
A születések számának alakulása a kistérség településein 1996-2009.

4. sz. táblázat

1996. 2004 2006 2007 2009 10 év tencen-
ciái

Álmosd
29 18

19 18 15 ↓

Bagamér
39 44

30 33 38 ↑

Derecske
107 101

80 107 93 ↓

Hajdúbagos
22 15 20

15 21 ↑

Hosszúpályi 69
76

74 77 70 ↓

Kokad 14
9

13 11 9 ↓

Konyár 30
35

21 31 17 ↓

Létavértes 110
90

62 93 85 ↓

Monostorpályi 17
12

24 21 13 ↓

Sáránd 35
29

27 27 26 ↓

Összesen 472 429 370 433 397 ↓
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Korcsoportok szerinti megoszlás a kistérségben
5. sz. táblázat

0-2 
évesek

3-5 
évesek

6-14 
évesek

15-18 
évesek

0-18 évesek 
összlétszáma
   2005   /  2007   /  2009

Álmosd 57 61 219 122 454 459 430
Bagamér 104 119 396 137 778 756 816
Derecske 295 294 916 618 2194 2123 1952
Hajdúbagos 56 69 205 96 426 426 425
Hosszúpályi 223 221 767 392 1624 1603 1600
Kokad 29 22 97 37 214 185 216
Konyár 92 97 321 136 671 646 610
Létavértes 258 287 986 471 2026 2002 1934
Monostorpályi 64 61 195 124 489 444 455
Sáránd 78 81 286 142 616 587 541
Összesen 1256 1312 4388 2275 10374 9231 8979

0-18 évesek száma a kistérségben

2 0 0 5
3 4 %

2 0 0 7
3 4 %

2 0 0 9
3 2 %

2 0 0 5

2 0 0 7

2 0 0 9

           A lakosság korösszetétele  kedvezőtlenül  változott  az utóbbi években. A közoktatási 
feladatellátás célcsoportját alkotó 0-18 éves korosztály 2005-ben a kistérség összlakosságának 28,3 
%-a volt, 2 év múlva ez az arány 25,6 %-ra csökkent, 2009-ben 24,9 %-ra. Az egyébként is fogyó 
népességben tovább csökken a 0-18 éves korúak száma. A korcsoportokat mutató táblázat szerint 
Hajdúbagoson stagnál, Bagamérban, Kokadon, Monostárpályiban nő, a többi településen csökken 
a 0-18 éves korúak száma. Legnagyobb a csökkenés Derecskén és Létavértesen. 
Hasonlóan az országos tendenciához, a kistérség statisztikai mutatói a lakosság elöregedését jelzik. 
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          A kedvezőtlen demográfiai  változások mellett  növekszik a nehéz sorsú, szerényebb 
adottságokkal és viszonylag alacsony szocializációs szinttel óvodába és iskolába lépő 
gyerekek aránya. Egyes településeken dinamikusan emelkedik a cigány etnikumhoz tartozó 0-14 
éves  gyerekek  száma.  Szerepe  van  az  egyre  periférikusabb  helyzetben  lévő  roma  családok 
fokozottabb mobilitásában, hogy Debrecenből, távolabbi városokból az elnéptelenedett, külterületi 
lakott helyekre, illetve az olcsó ingatlanárakat nyújtó településekre költöznek, jobb megélhetést 
remélve. 
A  cigány  családok  felgyorsult  migrációja  szociális,  közoktatási  ellátás  tekintetében  is  újabb 
kihívást jelent több településen, de önmagában komplexen is kezelendő Bagamér, Hosszúpályi és 
különösen Konyár községek helyzete.

A  kistérség  települései  között  több  éve  meglévő  együttműködések  vannak,  például  az  orvosi 
ügyelet tekintetében. A társulás együttműködési megállapodása tartalmazza a többcélú kistérségi 
társulásokról  szóló  2004.  évi  CVII.  törvény  által  nevesített  valamennyi  együttműködési 
lehetőséget, melyek közül működik a közoktatási együttműködés, ennek keretében a pedagógiai 
szakszolgálati feladatok ellátása történik kistérségi szinten. 
Hosszúpályi  Nagyközség Önkormányzata  Hajdúbagos  és  Monostorpályi,  Derecske  Város 
Sáránd, Tépe és Konyár községekkel,  Bagamér község pedig Kokad Község Önkormányzatával 
alakított  óvodai  és  általános  iskolai  intézményfenntartó  társulást,  óvodától  az  általános  iskolai 
tanulmányok végéig biztosítva a feladatellátást.

                                                                                          
7. A foglalkoztatottság és a gazdaság jellemzői a kistérségben:

A  240/2006.(XI.30.) Kormány rendelet társadalmi,  gazdasági  és infrastrukturális  szempontból 
elmaradott,  illetve országos átlagot  jelentősen meghaladó munkanélküliséget  nyújtó települések 
jegyzésékéről társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések között 
szerepel  Álmosd, Bagamér, Hosszúpályi, Kokad.

Derecske-Létavértes  térségének  ipari  szerkezetében  ma  is  meghatározó  a  mezőgazdasági 
termelésre alapozott élelmiszer és feldolgozóipar. Az ipari vállalkozások körében jelentős arányt 
képvisel még az építőipar, mezőgazdasági gépgyártás és a könnyűipar. Sajnálatos módon az utóbbi 
évtizedekben  a mezőgazdasági  feldolgozó ipar jelentősen visszaszorult.  A kistérséghez tartozó 
települések  környezetérzékenysége  átlagon  felüli,  így  reális  esélyt  jelenthet  a  biogazdálkodás 
kifejlesztése.
A  foglalkoztatottság  beszűkülésével  járt  együtt  a  gazdaság  szerkezetében  történt  változások 
folyamata.  A tartós munkanélküliség azokat a lakossági rétegeket  sújtotta  leginkább,  akik nem 
rendelkeznek szakképzettséggel,  s  túl  vannak a negyvenedik  évükön.  Az idősebb,  iskolázatlan 
korosztályok nehezen vonhatók be a munkaerő piaci átképzésekbe, csekély az esélyük az állandó 
jövedelmet biztosító, tartós munkavállalásra.
A segélyezési rendszer átalakítása, a rendelkezésre állási támogatás illetve a bérpótló támogatás 
rendszere csak időleges megoldást hoz a munkanélküliség enyhítésére.
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8. Derecske-Létavértes statisztikai kistérség településeinek bemutatása

 Derecske-Létavértesi kistérség elhelyezkedése
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A térség  a  humánerőforrás  fejlesztéshez  rendelkezik  a  megfelelő  intézményrendszerrel: 
óvodák, általános iskolák, gimnázium, szakképző intézmény, pedagógiai szakszolgálat, 

alapfokú  művészeti  oktatás,  egészségügyi-,  szociális-,  sport,  közművelődési,  közgyűjteményi 
intézmények. A fejlődés szempontjából stratégiai jelentőségű:

– a minőségi oktatásszolgáltatás,
– az oktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködés,
– a  szakmai  alapképzés  és  továbbképzés  javítása  (felnőttoktatás,  poszt  szekunder 

képzés, élethosszig tartó tanulás),
– közösségi élet fejlesztése,
– rugalmas kínálatot biztosító szakképzés, felnőttképzés.

A  kedvező  lehetőségek  ellenére  a  térség  halmozottan  hátrányosnak  tekinthető.  Az  elmúlt 
években több kutatás, felmérés készült a kistérségről és az Észak-Alföldi Régióról. E kutatások a 
következő eredményt mutatták:

1. A kistérség (és a régió) korstruktúrája  differenciált,  a lakosság természetes gyarapodása 
egyes települések esetében kedvezőbb az országos átlagnál, itt az iskoláskorú nemzedék és 
a cigány lakosság aránya magas. Mindemellett a lakosság elöregszik.

2. Magas  a  szakmunkás  képzettséget  sem szerzők,  a  hiányos  (be  nem fejezett)  általános 
iskolai  végzettséggel  rendelkezők  száma.  A  hiányos  alapképzettség  akadálya  az  át-  és 
továbbképzésnek, az egész életen át tartó tanulásnak.

3. A cigány nemzetiségűnek vallja magát  a kistérség lakosságának kb. 26-29%-a.

4. A funkcionális analfabéták száma a lakosság kb. 2-3%-a.

5. Számottevő a középiskolákból lemorzsolódók aránya.

6. A  lakosság  iskolázottsága  országos  viszonylatban  is  alacsony.  Ez  jelentős  gátja  a 
munkaerőpiac  követelményeinek  való  megfelelésnek,  az  átképzésnek,  a  korszerű 
információs eszközök használatának.

7. A munkanélküliek, segélyezettek száma magas.

8. Növekvő a deviáns magatartást mutatók, szenvedélybetegek száma. Különösen aggasztóak 
a fiatalok alkohol, drogfogyasztási mutatói, az öngyilkosságot megkísérlők száma.

9. A  meglévő  képzések,  a  szakmastruktúra  sok  esetben  nem  a  munkaerőpiac 
követelményeinek  megfelelő  képességű  és  tudású  fiatalokat  bocsát  ki.  Nincs  valódi 
párbeszéd – együttműködés az oktatási és gazdasági szféra között. 

10. Stabil, nagy cégek megtelepedése nem jellemző a kistérségre, a közép és kisvállalkozások 
alig életképesek, 

11. A térség népességmegtartó ereje kicsi, a fiatalok számára nem vonzó. Gazdaságilag alig 
mozduló, tőkeerő hiánya jellemzi.

Forrás:  
o Hajdú-Bihar Megye Kézikönyve Csiszér BT-Ceba kiadó 1998;

o Hajdú-Bihar Megye közoktatási  feladat-ellátási,  intézményhálózat-működtetési  és  

fejlesztési terve
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o Kistérségi közoktatási feladat-ellátási,  intézményhálózat-működtetési és fejlesztési  

terv 2005-2008;
o Települési közoktatási feladat-ellátási,  intézményhálózat-működtetési és fejlesztési  

tervek, települési dokumentumok;
o A kistérség közoktatási intézményei által szolgáltatott adatok.

o Települési esélyegyenlőségi programok.

Álmosd

A település elhelyezkedése, jellemzői

Álmosd  község  a  román  határ  mellett  a  délnyírség  és  az  érmellék  találkozásánál  fekszik. 
Debrecentől való távolsága 35 km, Létavértestől való távolsága 10 km. 
A község az Erdőspuszták egyik gyöngyszeme sokszínű építészeti és kulturális örökségeivel.
Nevezetességei: Kölcsey kúria, Miskolczy park és kúria, az Álmosd-Diószegi csata emlékműve, 
kovácsműhely, Post-mail Art múzeum, Joseph Kadar képzőművészeti gyűjtemény.
A  község  lakosainak  száma  2000  alá  csökkent.  A  településen  magas  a  munkanélküliség,  a 
legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. 
Az ivóvíz, az elektromos energia, a gázellátás, 100 %-ban biztosított, a szervezett hulladékszállítás 
megoldott.  A  szennyvízhálózat  nincs  kiépítve.  A  telefon  és  internet  hozzáférés  biztosított.  A 
burkolt utak aránya kb. 30 %-os.

Mezőgazdaság-ipar-kereskedelem

A természeti adottságok miatt Álmosd jellemzően mezőgazdasági település, lakosainak többsége 
őstermelőként növénytermesztésből, (torma, kukorica) jut jövedelemhez.
A település közép- és hosszú távú fejlesztése az agrárgazdaság jövedelemtermelő képességének 
növelésével,  a  mezőgazdasági  feldolgozás,  zöldségtermelés  és  erdőgazdálkodás  hatékonyabbá 
tételével érhető el. Kitörési pont lehet az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése is.
A mezőgazdasági szövetkezet kb. 30 főt foglalkoztat. 
Meghatározó iparral nem rendelkezik. A községben 10 kiskereskedelmi üzlet működik.

Oktatás, egészségügy

A  községben  óvoda,  általános  iskola,  orvosi  rendelő,  gyógyszertár,  könyvtár,  védőnői  – 
családsegítő - gyermekjóléti szolgálat nyújt közszolgáltatást. 
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Óvodai nevelés

1860-ban Cherner József földbirtokos alapította a kisdedóvót. Abban az épületben a Bocskai u. 14. 
sz. alatt működik jelenleg is a háromcsoportos óvoda. Bár két ízben felújítást nyert, 1 csoporttal 
kibővült,  az  óvoda  épületének  állaga,  funkcionális  kialakítása  nem  felel  meg  a  21.  század 
követelményeinek. Óvodaépítésre a fenntartó pályázatot nyújtott be.
A 3-6 éves korú gyermekek ellátása teljes körű, a 65 óvodást ellátó intézmény. A gyermekek 63,4 
%-a hátrányos helyzetű,  41,4 %-a halmozottan hátrányos helyzetű.  6 óvodapedagógus, 3 dajka 
végzi az óvodai nevelést. Az óvoda helyi nevelési programja a Lépésről lépésre óvodai program 
adaptációja.  Az  integrációt  és  képességkibontakoztatást  támogató  pedagógiai  módszerek 
alkalmazásával segítik az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód megvalósulását.
Folyamatosan igénylik a pedagógiai szakszolgálat szakembereinek munkáját.

Általános iskolai nevelés-oktatás

A  települési  önkormányzat  működteti  az  1-8.  évfolyamos  iskolát,  amelyben.  175  tanuló  8 
tanulócsoportban, 3 napközis és 1 tanulószobai csoportban tanul. A Fő u. 10. sz. alatti 8 tantermes 
iskolaépület  1986-ban  épült,  majd  1988-ban  tornateremmel  bővült.  2006-ban  az  iskolaépület 
felújítása,  hőszigetelése  megtörtént.  Szaktantermek,  sportudvar,  atlétikai  pálya  is  kiegészíti  a 
feltételrendszert, így ez megnyugtató hátteret nyújt az alapfokú iskolai ellátáshoz. Az Iskola u. 4. 
sz. alatti épület felújítása indokolt.
A tanulók 57 %-a hátrányos, 29 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Az óvodai mutatók alapján 
az arány növekedése várható. A napközis tanulók 85 %-a hátrányos, 47 %-a halmozottan hátrányos 
helyzetű. 
Az általános iskolában 16 szakképzett pedagógus tanít. A szakos ellátottság hiányosságait (nincs 
ének,  kémia,  angol  és  német  szakos  tanár)  átképzéssel  és  óraadók  alkalmazásával  lehet 
kiküszöbölni. 
A pedagógiai program felülvizsgálata megtörtént.  Az iskola nevelési programjában domináns a 
honismeret,  a  névadó és  a  helyi  értékek ápolása,  az  egészséges  életmódra  nevelés,  a  mozgás, 
túrázás.  Az  integrációt  és  képességkibontakoztatást  támogató  pedagógiai  módszereket 
alkalmaznak.
A partnerközpontú működési modell képezi a minőségfejlesztés alapját.
A tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók, a beszédhibás tanulók és a gyógytestnevelésre 
szoruló tanulók ellátását a kistérségi pedagógiai szakszolgálat szakemberei végzik. Erre növekvő 
igény mutatkozik. 
Az álmosdi gyermekek részére a bagaméri művészeti iskola működtet tánc- és grafika tanszakot 
telephelyként.
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Bagamér

A település elhelyezkedése, jellemzői

A község Hajdú-Bihar megye északkeleti részén található; Debrecentől – a megye székhelytől – 34 
km-re,  közvetlenül  a  román határ  közelében.  A 4706 ha összterületű  nagyközség az érmelléki 
löszhát északi részén, a Nagy Ér völgyétől Keletre, homokos lösszel fedett hordalékkúp síkságon 
fekszik.  A községet  a  Gutkeled  nemzetség  telepítette.  Első írásos  említése  1281-ben Bagomer 
néven történt. 1292-ben a Váradi káptalan oklevélben rögzítette határait. 1611-ben Báthory Gábor 
erdélyi fejedelem 16 hajdú tisztnek, valamint  az alattuk szolgáló mintegy 1000 hajdú vitéznek 
adományozta Bagamért földjeivel együtt, amely ettől kezdve kishajdú település lett.
A község lakossága a XVIII. század elejére szinte teljesen kicserélődött. A mai lakosság zömének 
ősei az akkor letelepített jobbágygazdák voltak.

Mezőgazdaság-ipar-kereskedelem

A település gazdaságszerkezetében korábban is mezőgazdasági jelleg dominált. A termékeny talaj 
döntően feketeföld  és homokos lösz.  Évszázadokon keresztül  biztos  megélhetést  nyújtotta  falu 
lakosságának.
Az elmúlt  évtizedek gazdaságfejlődése azonban nem hozta meg a várt eredményt.  Kedvezőtlen 
forgalmi helyzete és az infrastruktúrális fejlesztések elmaradása miatt ipartelepítés nem történt a 
településen. Bagamér évszázadok alatt kialakult halmozottan hátrányos pozícióját a rendszerváltás 
tovább erősítette.
A bekövetkezett változások súlyos foglalkoztatási válság kialakulását eredményezték. 1990-ben az 
aktív  keresőknek  még  mintegy  36  %-a  mezőgazdaságban,  míg  az  iparban  25  %-a  dolgozott, 
többségük a megyeszékhely üzemeiben. Jelenleg a munkaképes lakosság 61 %-a munkanélküli, 
ezek közül a regisztráltak száma 28 %.

Oktatás, egészségügy

Az Óvoda,  Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  Bagamér  és  Kokad  községek  intézményi 
társulásként működik. A társult intézményben 2 óvodai és 3 iskolai telephelyen folyik nevelés-
oktatás, valamint Bagamér gesztorságával 9 telephelyen 42 csoportban alapfokú művészeti képzést 
biztosít Bagamér, Kokad, Álmosd, Létavértes, Fülöp, Nyírbéltek településeken.
A 2010/11-es tanévben 135 fő óvodás, 402 fő általános iskolás tanuló nevelését-oktatását látták el. 
A társult intézmény nevelőtestületében 43 fő dolgozik, munkájukat 9 fő pedagógiai munkát segítő 
alkalmazott egészíti ki.
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A társulás  Bagamér  és  Kokad község évente  felülvizsgált  együttműködésén  alapszik,  melyből 
következik, hogy a feltételek bármilyen módosulása esetén, így például az állami támogatásban 
bekövetkező változáskor a társulási megállapodás újraszabályozása válok szükségessé.
Bagamérban 135 fő óvodás ellátásáról gondoskodnak 125 fő férőhelyen.  Az óvoda épülete 112 
éves, elavult-korszerűtlen. Nincs tornaterem, fejlesztő szoba, nevelői szoba és orvosi elkülönítő. 

Az intézményi  nevelőmunka  legfontosabb  célja,  hogy különböző  kultúrájú  zömében  hátrányos 
helyzetű  tanulók  esélyegyenlőségét,  továbbtanulási  és  munkaerő-piaci  esélyeit  javítsa.  Ennek 
érdekében a pedagógiai innováció kiemelt szerepet kap az intézmény működésében. Pl. az etnikai 
és integrációs program, az SNI tanulók speciális képzése, iskola előkészítő évfolyam indítása, az 
alapfokú művészeti képzés, az iskolaotthonos képzés, a kooperatív és differenciált tanulásirányítás, 
sporttagozat és a munkaiskola megvalósítása.
A munkaiskola  az  oktatási  rendszerben  jelenleg  eredménytelen  vagy  kismértékű  előrehaladást 
mutató gyerekek munkaerő-piaci esélyeit javítaná speciális tantervi fejlesztés ereményeként. Nagy 
alapterületű  üvegház,  technikai  műhelyek  teszik  lehetővé  a  mezőgazdasági,  fém-  és  faipari 
valamint az életvitel-háztartási ismeretek oktatását.
Az innováció finanszírozását részben pályázati forrásból biztosítja a település. 
A  kompetenciamérés  eredményeinek  ismeretében  a  cél  az  országos  átlag  elérése.  Az 
intézményekben a hozzáadott pedagógiai érték jelentős. 

Derecske

A település elhelyezkedése, jellemzői

Derecske ősrégi közösség; a XVI. században szabad hajdúváros volt, melynek Bocskai fejedelem 
kiváltságokat  adott.  Ezeket  Rákóczi  György  1631-ben  megerősítette.  Ez  időben  1000  hajdút 
telepítettek ide. A 18-19. századi fejlődése sokkal dinamikusabb, mint a környező településeké. 
Ennek  köszönheti  mezővárosi  rangját,  művelődésben,  kereskedelemben,  kultúrában  betöltött 
egyfajta  centrum szerepét.  Külön figyelmet  érdemel,  hogy a település  évszázados iskoláztatási 
hagyományokkal rendelkezik.
A Református Egyház a XVII. század közepétől  elemi iskolát  működtet a településen.  1862—
1872. között hatosztályos gimnázium is létezik a településen. 1948-ban a lakosság meghaladta a 10 
ezer főt, és jelenleg is közel ennyien lakják.
A  település  gazdasági  életét  kedvezően  befolyásolja  Debrecen  közelsége,  a  47-es  főút  (M47) 
melletti fekvése, a helyi kisiparosok, vállalkozók működése.
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Derecske  a  városi  rang  elnyerését  követően  1991-től  igyekezett  visszaszerezni  a  korábban 
elvesztett  kistérségi  szerepét.  Ezekben  az  években  épült  a  mentőállomás,  a  sportcsarnok,  a 
krízisház és megvalósult az itt lakók régi óhaja, rendőrőrs is van a városban.
Kiépült a gázvezeték-hálózat, és különösen jelentős a 2006 óta jelentős fellendülés következett be 
a településen. A humán erőforrás fejlesztésnek köszönhetően több mint egymilliárd forint uniós 
támogatás áramlott be fejlesztésekre.

Mezőgazdaság-ipar-kereskedelem

Mezőgazdasági  jellegű  kisváros,  hagyma  és  zöldségtermelése  jelentős,  híresek  a  faiskolai 
kertészek. Jellemző a nagyterületű zártkerti gyümölcstermesztés. Az állattenyésztésben elsősorban 
a  szarvasmarha  és  a  sertéstenyésztés  fejlett.  Több  mint  húsz  közepes  vállalkozás  található  a 
településen elsősorban  gépészeti, mezőgazdasági jellegű vállalkozások,közülük egy meghaladja a 
100 fő feletti foglalkoztatottak számát.
Az  egyéni  vállalkozók  elsősorban  kereskedelemmel,  karbantartással  foglalkoznak,  jelentős  az 
építőiparral foglalkozók száma. 

Oktatás, egészségügy

A  városban  bölcsőde,  óvoda,  általános  iskola,  művészeti  iskola  és  középiskola  működik, 
társulásban ellátott a közoktatási szolgáltatások kihatással vannak a térségi feladatellátásra is. 
Az egészségügyi ellátást 4 háziorvos, két gyermekorvos végzi. A szakrendelések utazással vehetők 
igénybe. Bölcsődei ellátást 26 fő részére csoportjában biztosítanak.

Óvodai nevelés

Az  intézmény  részei  a  konyári,  a  sárándi,  a  tépei  tagóvodák,  valamint  egy  bölcsődei 
intézményegység  két  csoporttal.  A  2007.  augusztusában  alakult  intézményfenntartói  társulás 
Derecske város gesztorságával egy önálló óvodai egységhez tartozó három telephelyen, 12 óvodai 
csoportban látja el a jelenleg 320 óvodáskorú gyermek óvodai nevelését. 

A Mese-Vár  Óvoda és Bölcsőde a Városház út 3. sz. alatt működik
Az önkormányzat 2008 tavaszán pályázatot nyújtott be egy korszerű, 12 csoportos óvodai és 

két  bölcsődei  csoport  elhelyezését  szolgáló  óvodai  és  bölcsődei  épület  megépítésére.  A 
félmilliárdos beruházás 2011 januárjára valósult meg. Megtörtént Városház úti óvodaépület teljes 
korszerűsítése,  bővítése,  a  többi  korszerűtlen telephely  (beleértve  a kisderecskei  telephelyet  is) 
felszámolása, mely hosszú távon kielégítik a település igényeit.

A folyamatos humán erőforrás fejlesztést és szakmai megújulást segítik elő az integrációs és 
képességkibontakoztató programban rejlő lehetőségek, a Tehetségpont elnevezésű programba való 
bekapcsolódás.

Az  óvodafenntartó  társulás  a  négy  település  önkormányzatának  kölcsönös  bizalmán  és 
nevelőtestületeinek szakmai együttműködésén alapszik, mely együttműködés az elmúlt évek során 
kiegyensúlyozottnak mutatkozik.
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Általános iskolai nevelés-oktatás

Az elemi oktatás három évszázados hagyományra tekint vissza Derecskén. 2007-ig két általános 
iskola  szolgálta  a  6-14  éves  gyerekek  nevelését-oktatását,  az  integrációra  a  gyermeklétszám 
fogyása miatt,  költséghatékonysági  és szakmai okokból 2007-ben sor került.  A Bocskai  István 
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  közös  igazgatású  közoktatási 
intézményként  az  általános  iskolai  feladatok  mellett  ellátja  az  alapfokú  művészetoktatási 
feladatokat is.
A város főtere körül elhelyezkedő épület, az elmúlt években jelentősen megújult. A székhelyépület 
egy iskolabővítési pályázatnak köszönhetően jelentősen megújult, bővült négy tanteremmel, egy 
tornacsarnokkal,  valamint  akadálymentesítetté  vált.  Jelenleg  a  6-8  évfolyamnak  ad  helyet.  A 
tetőtérben,  egy  újabb  nyertes  pályázatnak  köszönhetően,  a  művészeti  iskola  kapott  helyet.  A 
kiválóra minősített intézmény az utóbbi időben a város támogatásának és a nyertes pályázatoknak 
köszönhetően jelentősen javítani tudta tárgyi feltételeit, hangszeres állományát. 
Fejlesztési  igény:  az  intézmény  Lengyel  utcai  épülete  rendkívül  elavult,  azonnali  nyílászáró 
cserére, és külső-belső felújításra szorul. A pedagógus létszám: 62 fő, a művészeti iskolában 14 fő 
és 8 óraadó és egy főállású gyermekvédelmi felelős a hátrányos helyzetű gyermekek gondozásához

2007-től a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény látja  el  a 
Derecske  Város  Önkormányzatának  gesztorságával  működő  iskola  társulás  1-8.  évfolyamos 
általános iskolai és alapfokú művészetoktatási feladatait.   Sáránd, Konyár és a Bihari Többcélú 
Kistérségi  Társuláshoz  tartozó  Tépe  község  társulásával  alakult  meg  2007.  augusztus  1-én  az 
iskolafenntartó társulás.
A jól  működő, a  tagintézmények szakmai autonómiáját  maximálisan  tiszteletben tartó  társulási 
modell  segítségével  a  szakos  ellátás,  a  pedagógus  továbbképzés,  a  szakmai  munkaközösségek 
működtetése optimalizálható.
A magas színvonalon folyó szakmai munka jól pozicionálja a székhelyintézményt, a jó gyakorlat 
átadására, a Tehetségpont programban való részvételre.

Az  iskolafenntartó  társulás  a  négy  település  önkormányzatának  kölcsönös  bizalmán  és 
nevelőtestületeinek szakmai együttműködésén alapszik, mely együttműködés az elmúlt évek során 
kiegyensúlyozottnak mutatkozik.

Középiskolai nevelés-oktatás

1963-tól  működik  a  városban  az  I.  Rákóczi  György  Gimnázium.  A  város  a  60-as  években 
felmerült  igényeknek eleget téve indította  el  gimnáziumát,  amely ma is versenyképes  oktatást 
kínál a középiskolát választó tanulóknak a rendvédelmi ismeretek területén egyedülálló sikerrel. 
Az  intézményben  érettségi  utáni  szakképzés  is  folyik  elsősorban  a  rendvédelmi  képzéshez 
kapcsolódóan.

Az intézmény nappali  rendszerű gimnáziumi  oktatást,  szakközépiskolai  és érettségi  utáni 
OKJ szerinti szakképzést folytat, valamint 2008 óta szakiskolai képzést is. 

A szakiskolai képzés indítását elsősorban a helyi vállalkozói réteg kezdeményezte, a helyi 
munkaerő  utánpótlás  biztosítására.  Minden  szakmunkás  tanuló  tanulószerződéssel  teljesíti 
gyakorlati képzését, így az ide iratkozó gyermekek nemcsak szakmai ismereteiket gyarapíthatják 
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valódi, esetleg jövendőbeli munkahelyükön, hanem jelentős anyagi támogtástban, ösztöndíjban is 
részesülhetnek.  A  szakképzésben  való  részvételre  elsősorban  az  általános  iskolai  intézményi 
társulás településeiről jelentkeznek gyermekek.

Az  intézményhez  kapcsolódva  működik  a  Lorántffy  Zsuzsanna  kollégium.  2008-ban  a 
Debreceni  Egyetemmel  együttműködve indított  felsőfokú informatikai  képzést.   A középiskola 
által fenntartott kollégium teljes kapacitással működik, az optimális feltételek adottak a kollégiumi 
nevelés feladatainak megvalósításához. 

A  kollégium  hosszú  távú  létét,  esetleg  fejlesztését  alátámasztja  az  a  tény,  hogy  a 
középiskolásoknak  csak  mintegy  25  %-a  helybeli.  A  középiskola  központi  épülete  város 
központjában  található.  Az  épület  felújításra  szorul,  korszerűsítést  igényel.  A legszükségesebb 
taneszközökkel  rendelkeznek A számítógéppel  való ellátottság  jó,  korszerű gépek szolgálják  a 
szakképzést, az informatikaoktatáshoz is kitűnő feltételeket nyújtanak. A kollégium felszereltsége 
jó, színvonalas szolgáltatást biztosít az ott elhelyezett tanulóknak.
Az  épületek  felújítása,  korszerűsítése  szükségszerű  és  sürgetően  megoldandó  probléma  A 
gimnázium épületének bővítése (tetőtér beépítés), aula építése indokolt hosszútávon. A kollégiumi 
férőhelyek számának növelése tetőtér beépítéssel. Az intézmény  szakos ellátottsága:100%-os, a 
pedagógusok létszáma: 36 fő

Hajdúbagos

A település elhelyezkedése, jellemzői

Hajdúbagos mezőgazdasági jellegű település. 20 km-re van Debrecentől, Hosszúpályitól (mikro-
térségi központ) 8 km-re fekszik. 
Megközelíthető a 47-es úton Sárándig, onnan 3 km a Létavértes felé vezető úton. 
Lakosainak száma lassú növekedést mutat, jelenleg meghaladja a 2000 főt.
Írott  formában  először  1291-ben  bukkan  fel.  A  XVII.  század  elején  hajdúváros  lett,  ennek 
időpontját  nem ismerjük,  de  az  erdélyi  törvénytár  1626-ban  már  az  igaz  hajdúvárosok  között 
tartotta  számon.  Katonai  ereje  Várad elestéig  (1660) számottevő.  A török kiűzése (1692) után 
1702-ben az udvar Eszterházy Pál nádornak adományozta, s így a derecskei uradalom része lett. 
1950-ig  Bihar  megye  része.  A  belterülettől  északkeletre,  a  Nagynyomás  nevű  legelőrészen 
található az 1976-ban védetté nyilvánított, kb. 300 hektáros földikutya-rezervátum. 

A község infrastruktúrája jónak mondható (posta, gázszolgáltatás, jó minőségű ivóvíz, kövezett 
utak, telefon, kábeltévé).
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A családok jövedelmi  és  társadalmi  pozíciója  a  népesség egészéhez  képest  az  elmúlt  években 
romlott,  emellett  a családok jövedelmi helyzetében igen nagy differenciálódás történt. Magas a 
tartósan  munkanélküliek  aránya,  melynek  főbb  okai:  a  debreceni  vállalatok,  gyárak  radikális 
létszámcsökkentése, illetve bezárása, valamint az hogy helyben kevés a munkalehetőség. 
Kiegyensúlyozott a közbiztonság, csendes, nyugodt település.

Mezőgazdaság-ipar-kereskedelem

Zöldség-gyümölcstermesztés  jellemzi,  ipara  nincs.  Kiskereskedelme  a  2000  fős  településnek 
megfelelően alakul.

Oktatás, egészségügy

Hajdúbagos jól  felszerelt  óvodával,  általános  iskolával  rendelkezik,  jó  az egészségügyi  ellátás, 
amelyet családorvos, gyermekorvos, fogorvos szolgáltat.  Magas színvonalú az idős gondozás, a 
nappali  ellátás,  a  házi  segítségnyújtás,  a  szociális  étkeztetés,  a  jelzőrendszer,  a  házi  gondozás 
megoldott a településen.
A óvoda és az általános iskola a Hosszúpályi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás által 
fenntartott óvoda, illetve általános iskola tagintézményeiként működnek 2007-től. 

Óvodai nevelés

Az óvoda a Nagy utcai 66 férőhelyes épületben 3 óvodai csoporttal működik. Teljes körű a 3-6 
évesek  óvodai  nevelése.  5  óvodapedagógus,  2  dajka  látja  el  az  óvodai  nevelést.  Az  óvoda  a 
törvényi feltételek megteremtődésével 2010-től egységes óvoda és bölcsődeként működik.

Általános iskolai nevelés-oktatás

Az Iskola utca 18 sz. alatti ingatlanon 3 épületben 8 tanterem, 4 szaktanterem, 1 műhelyterem, 1 
csoportszoba szolgálja a feladatellátást. A felszereltség megfelelő.
Alaptevékenység:  általános  iskolai  nevelés  és  oktatás,  napközi  otthonos  ellátás,  diáksport-
tevékenység. 159 tanuló 8 normál tantervű osztályban tanul. 
Az általános iskolában kap helyet a könyvtár, mely községi nyilvános könyvtárként is működik. 
Magas a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanuló (csonka családban élő, illetve elvált szülők 
gyermekei),  akik különféle szociális  támogatásra,  ingyenes étkezésre és ingyenes tankönyvekre 
vannak utalva. 
A hátrányok enyhítése érdekében a 2005-06-os tanévtől a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
integrációs programjába is bekapcsolódnak.
Prioritást élvez a környezetvédelem és az egészségnevelés. A kompetenciamérés eredményei az 
országos átlagnak felelnek meg.
A  tehetséges  tanulók  főleg  Debrecen  gimnáziumaiban  illetve  szakközépiskoláiban  tanulnak 
tovább. Minden évben egy-egy tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programba kapcsolódik 
be. Újabban többen folytatják középiskolai tanulmányaikat Derecskén és Berettyóújfaluban.
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Hosszúpályi

A település elhelyezkedése, jellemzői

Hosszúpályi Nagyközség a Hajdú-Bihar megye keleti részén, a megye székhelytől DK-re, közúton 
18 km-re található. Forgalmi helyzete kedvező. A mintegy száz esztendeje kiépült, a térség talán 
legfontosabb térszerkezeti elemét jelentő, Debrecen-Nagyléta-Vértes vasútvonal érinti a települést, 
azon vasútállomással rendelkezik.  Továbbá déli  határa mentén halad el  a Nagykereki  felé futó 
vasúti  szárnyvonal  is.  A  térség  fontos  forgalmi  folyosóját  jelentő  Sáránd-Nagyléta-Székelyhíd 
közötti út a múlt század legvégén épült. Összeköttetést biztosít a település és Debrecen között.
7918  ha  területű  nagyközség,  a  Dél-Nyírség  nevű  alföldi  kistáj  déli  peremén  helyezkedik  el. 
Felszíne homokkal fedett hordalékkút-síkság. A község a nyírségi homoktalajok és a debreceni 
löszös hát termékeny talajának találkozásánál fekszik. A két táj eltérő talajadottságai alakították ki 
a  mezőgazdasági  területek  arculatát.  A  községtől  északra  fekvő  homokos  részeken  nagy 
kiterjedésű erdők, szőlőskertek és gyümölcsösök, délre – a vasútvonal mesterséges határt jelent – 
füves terület, rétek és legelők találhatók.

A nagyközség lakosainak lélekszáma növekvő tendenciát mutat, lakosainak száma 5764 fő (2007. 
évi adat). A településen teljesen kiépült a villany-, víz-, gázhálózat. Megépült a szennyvíztisztító 
telep és több mint 12 km csatorna. A belterületi utak hossza 32 km.
A regisztrált  munkanélküliek  száma nem haladja  meg az  országos átlagot,  de  ennek az  egyik 
alapos oka az, hogy a regisztrálásra az érintettek már nem is jelentkeznek. A valóságban ez a szám 
20-25 % között  mozog.  Az összlakosság 20 %-a cigány kisebbséghez  tartozik.  Az aktív  korú 
lakosság nagy része Debrecenbe jár dolgozni. Helyben 3 kisüzem ad munkát kb. 100 embernek. A 
legnagyobb foglalkoztató a helyi önkormányzat és intézményei (208 fővel). 

Mezőgazdaság-ipar-kereskedelem

A lakosság munkanélkülivé vált része ma mezőgazdaságból él. Őstermelőként vagy vállalkozóként 
hasznosítja  a  saját  vagy  bérelt  földjét.  A  talaj  és  az  éghajlati  adottságoknak  megfelelően  a 
legnagyobb területen kukoricát és kalászosokat termelnek. Meghonosodott a zöldségtermesztés. 
Ipara  nem  számottevő,  a  lakosság  jelentős  része  ingázó  életet  él,  ők  elsősorban  szolgáltató 
szférában, kereskedelemben, szállítási és fuvarozó cégeknél dolgoznak. 
A helyi egyéni vállalkozók száma közel 200 fő.

25/103



Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási fejlesztési terve    2008-
2014

Oktatás, egészségügy

A nagyközségben két háziorvos,  két fogorvos, egy állatorvos  praktizál.  Az éjszakai és hétvégi 
orvosi ügyelet folyamatosan biztosított.
A településen óvodai és általános iskolai ellátás nyújtanak a közoktatási intézmények.

Óvodai nevelés

 Az óvoda Hosszúpályi központjában jól megközelíthető, forgalmas helyen található. A több mint 
100 éves  épületbe   1968-ban költözött  az  óvoda.  A későbbi  bővítésekkel  alakult  ki  az  épület 
mostani formája, jellege. Az intézmény jelenleg 10 csoporttal működik. A többször átalakított és 
bővített,  részben  korszerűsített  épületet  legutóbbi  2007-ben  tornaszobával  bővítették.  Az 
intézménynek  saját  főzőkonyhája  van.  
A tíz óvodai csoportban, jelenleg 272 kisgyermeket nevelnek,  2 csoportban azonos életkorú, 8 
csoportban pedig részben osztott  csoportokban. Az időben történő szűrés mellett  a beszédhibás 
nagycsoportos gyermekek valamennyien  logopédiai  ellátásban részesülnek,  fejlesztő  pedagógus 
segíti  munkát  a  gyermekek  iskolai  fejlettségének  elérésében,a  2006/07-as  nevelési  évtől  utazó 
gyógytestnevelő foglalkozik a rászoruló gyermekekkel. Egységes óvoda és bölcsődeként működik 
egy csoport,  valamint  2  csoport  cigány nemzetiségű  önálló  tagintézmény,  ahol  két  nyelven,  a 
magyar mellett lovári nyelven is folyik a nevelés.
Rendszeresen szerveznek különféle családi programokat, sok önálló rendezvényük van (játszóház, 
gyermeknap, színházlátogatás, kirándulások, óvodai jótékonysági bál, karácsonyi vásár). 
Az óvoda helyi nevelési programja  komplex prevenciós  program, nagy hangsúlyt fordítanak a 
gyermeki  adottságokhoz  alkalmazkodó  egyéni  fejlesztésre  közösségben  végezhető 
tevékenységekre, különös tekintettel a játékra és a játékos ismeret-közvetítésére. 

Általános iskola nevelés-oktatás

Az  egzisztenciát  vesztett,  alacsony  szociokulturális  szinttel  rendelkező  családok,  sok  gondot 
jelentenek az iskola és az önkormányzat  számára.  A lakosság összetételében erőteljesen nőtt  a 
hátrányos  helyzetű  családok  száma.  Lehetőségeikhez  mérten  igyekeznek  kezelni  a  hátrányos, 
veszélyeztetett  gyerekek  problémáit:  a  részképesség-zavarokkal,  kulturális  hátrányokkal 
küszködők  esetében  a  pedagógiai  szakszolgálat  megszervezésével,  megfelelő  szociális 
jelzőrendszer működtetésével.

Az iskola folyamatosan alakítja,  formálja  helyi nevelési  rendszerét,  új  programelemeket 
illeszt  szolgáltatásai  körébe.  legutóbbi  fenntartói  döntés  értelmében  az  iskolaotthonos 
foglalkoztatási formát vezetik be felmenő rendszerben, 1-4. évfolyamon 2008. szeptemberétől. Az 
IKT eszközök megjelenése új módszertani kultúrát, korszerű ismeretközlést tesz lehetővé.

Néhány százméteres körzetben, a település központjában találhatók az iskola épületei. A legrégibb 
épület 1912, a legújabb 1996-ban épült. Valamennyi épületük teljesen komfortosított, földgázzal 
fűthető. Tantermei tágasak, az egy tanulóra jutó hasznos terület: 6,6 m2 . Komfortérzet hiányát a 
szertárak  és  egyéb  kiszolgáló  helyiségek  szűkössége  adja.  Az  iskolához  tartozó  udvarok 
parkosítása folyamatos, halaszthatatlan a központi iskola külső tatarozása, a nyílászárók cseréje, a 

26/103



Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási fejlesztési terve    2008-
2014

konyha és ebédlő bővítése, a tornaterem üvegfalának megszüntetése. Az önkormányzat 1998-ban 
szükségmegoldásként  egy  szolgálati  lakást  és  a  hozzá  tartozó  tantermet  biztosította  a  sajátos 
nevelési igényű gyermekek elhelyezésére. E szükségtantermek a kiváltását is meg kell oldani. 

Szabadság tér 22.
Az 1960-ban épült ún. régi „emeletes iskola” területe 1000 m2, melyet 1979/80-ban vizesblokkal 
bővítettek.   9  tanterem és  a  kiszolgáló  helyiségei  megfelelő  körülményeket  biztosítanak  az  itt 
tanuló 1-2. osztályos tanulók számára.

Szabadság tér 30.
A  régi  iskolával  egy  udvaron  található,  1978-ban  épült.  Területe  2028  m2,  15  tanteremnek, 
tornateremnek,  könyvtárnak,  főzőkonyhának,  étteremnek,  irodának,  nevelői  szobának, 
szertáraknak  és  kiszolgáló  helyiségeknek  ad  helyet.  Állapota  jó,  szükséges  az  évenkénti 
folyamatos karbantartás.  Gondot jelent  hosszabb távon a lapos tető,  melyet  hamarosan fel  kell 
újítani.  Továbbá  gond,  hogy szűk a  főzőkonyha és  ezáltal  balesetveszélyes.   Az étterem és  a 
folyosó szűk, a megnövekedett létszámnak már nem felel meg. 

Szabadság tér 15.
1996-ban épült fel az új négy tantermes iskola, melyhez tornaterem és öltözők csatlakoznak. Az 
épületegyüttes korszerű körülményeket biztosít a nevelő-oktató munkához. A tetőtér beépítésével 
az iskola gyakorlókonyhájának elhelyezése vált lehetővé, valamint itt kapott helyet a szövőműhely.

 Az 1912-ben épített  épület  egy része  szolgálati  lakásként  működött  évtizedeken  át.  A 
szükség hozta, hogy itt tantermeket alakíttatott ki a fenntartó. Ezek a termek nem alkalmasak a 
tanításra, szükségtanteremnek minősülnek. Alapterületük kicsi, rossz a természetes megvilágítás, 
nincs folyosó, a gyermeklétszámnak nem megfelelő a WC-k száma, nagysága.

Kokad

A település elhelyezkedése, jellemzői

A község a román határ közvetlen közelében, Létavértestől 3 km-re észak-keletre helyezkedik el. 
Nehezen megközelíthető, vasútállomása nincs, a főközlekedési utaktól távol esik. Összeköttetéseit 
távolsági autóbusz biztosítja. 
Az Érmelléki löszös táj nevű kistáj középső része. 
Kokad a Gutkeled nemzetség Báthori ágának ősi birtoka volt. Lélekszáma mindig alacsony volt, 
maximumát  1960-ban érte  el,  ami  1342 főt  jelentett.  Azóta  fokozatosan  csökken  a  születések 
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száma, a munkaképes fiatalkorúak elvándorlása következtében növekszik az időskorúak aránya. A 
lakónépesség száma jelenleg 700 alá esett.
Nevezetességei: a műemlék jellegű görög katolikus és református templom.
Az infrastrukturális ellátás megfelelő, a gáz, a víz, a telefon kiépítettsége az igények szerinti. 

Mezőgazdaság-ipar-kereskedelem

Iparhiányos térség, domináns a mezőgazdaság, a lakosok többsége őstermelőként tartja el magát. 
Jellegzetes növényei a dinnye és a burgonya.

Oktatás, egészségügy

Optimális tárgyi, eszközbeli feltételek között folyik az óvodai és általános iskolai nevelés-oktatás. 
Korábban  Általános  Művelődési  Központ  működött,  2007-től  a  Bagamér  községgel  kötött 
intézményi  társulás  keretében  látják  el  az  egyre  csökkenő  számú  óvodásokat  és  általános 
iskolásokat.
Az egészségügyi  ellátást  háziorvos,  betegápoló  és védőnő végzi.  Az idősek nappali  ellátása  is 
biztosított. Az étkeztetést külső szolgáltató végzi megállapodás szerint. 

Óvodai nevelés

A Petőfi utca 20. sz. alatti óvodaépületben, 1 csoportban 33 gyermek ellátását 2 óvodapedagógus 
és 2 dajka végzi. 2004-ben tornaszoba kialakítása is megtörtént. A tárgyi eszközök elegendőek. 
Tevékenységközpontú  óvodai  program szerint  folyik  a  nevelés.  A 3-6 évesek óvodai  nevelése 
teljes körű, de probléma, hogy nem rendszeres az óvodába járás.

Általános iskolai nevelés-oktatás

Jó feltételek között a Kossuth u 65/A sz. alatti felújított iskolaépületben folyik a nevelés-oktatás. A 
felszereltség  is  optimális.  8  tanulócsoportban,  2  napközis  csoportban  83  gyermek  tanul,  9 
pedagógus és 1 technikai dolgozó irányításával.
A  pedagógiai  program felülvizsgálata,  módosítása,  egységes  szerkezetbe  foglalása  megtörtént. 
Prioritása van a népismeretnek,  beindult  a gesztor intézmény telephelyeként  a művészetoktatás 
(grafika és társastánc), 2008. szeptemberétől bevezetik az integrációs programot. 
Áttanítással javult a szakos ellátottság. 
A tanulók szakközépiskolában és szakiskolában folytatják középiskolai tanulmányaikat.
A  pedagógiai  szakszolgálat  eredményesen  segíti  a  tanulók  fejlesztését,  a  logopédiai,  a 
gyógytestnevelés és a fejlesztő foglalkozás helyben megoldott, a gyermekek egyéni bánásmódban 
részesülnek.
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Konyár

A település elhelyezkedése, jellemzői

A Berettyó-Kálló közén fekvő település,  a Középnyír  tájhoz tartozik.  Derecskétől  10 km-re,  a 
megyeszékhelytől 30 km-re található.
Neve valószínüleg  a  szláv  konye-ló-  szóból  származik.  Lakossága  az  évszázadok  során  sokat 
szenvedett,  de  a  hajdúvárosi  múltja  szemléletükben  ma  is  meghatározó.  Lakossága  1960-ig 
folyamatosan növekedett (3527 fő), azt követően csökkent, a lakosság összetétele is átrendeződött. 
A cigány etnikumhoz tartozik kb 30 %-uk.
Nevezetessége  a  barokk  stílusú  református  templom,  a  hagyományőrző  rendezvények 
(Vőfélyverseny,  Aratóverseny,  Népzenei  kórusfesztivál).  A  településen  erős  civil  szerveződés 
jellemző. 

Mezőgazdaság-ipar-kereskedelem

A munkanélküliség  számos  családot  érint.  Fő  jövedelem forrás  a  mezőgazdaság,  sok  a  rét  és 
legelő, ami az állattenyésztésnek kedvez.
Ipara nem jelentős. A rendszerváltás után nőtt az egyéni vállalkozók száma.

Oktatás, egészségügy

A településen az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés-oktatás biztosított.
Háziorvosi  és  védőnői  szolgálat  működik,  mentőállomás  10  km-re,  kórházi  ellátás  30  km 
távolságra van.

Óvodai nevelés

A Templom u. 24 sz. alatti,  75 férőhelyes óvodaépületben 4 csoport működik, amely a mikro-
térségi társulás tagóvodája. Jelenleg 95 óvodást lát el 8 óvodapedagógus és 4 dajka.
Az  óvodaépület  műszaki  állapota  nagyon  rossz,  a  folyamatos  karbantartás  ellenére  az  épület 
szigetelése miatt a falak süllyednek, statikailag is rossz állagú az épület. A salétromosodás miatt 
egészségtelenül nedvesek a falak. Az épület eleve nem óvodai célra épült, a csoportszobák közül 
egy felel meg alapterületben a kritériumoknak. Az önkormányzat már több alkalommal pályázott 
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az épület kiváltására, de eddig nem kapott támogatást. Tartós megoldást a korszerű körülményeket 
biztosító  óvoda felépítése jelentene a zömmel cigány származású gyerekek számára.  Az óvoda 
udvarán nincsenek EU-komform játékok, az eszköz ellátottság is átlagon aluli.

Általános iskolai nevelés-oktatás

13  tantermes,  1-8.  évfolyam  befogadására  alkalmas  iskolaépületben  253  tanuló  ellátását  14 
csoportban  végzi  23  pedagógus.  A  nevelés-oktatás  jelenleg  a  derecskei  mikro-térségi  társulás 
tagiskolájában valósul meg.
Az iskola két  telephelyen,  három épütben működik,  ebből  a központi  épület  állaga  megfelelő, 
amely  1962-ben  épült  és  2004-ben  kapott  emeletráépítést.  Az  iskola  korábban  tornaszobával 
rendelkezett, amely egy régebbi épületben, két tanterem összenyitásával hoztak létre. Az épület, 
amelyben egy tanterem, a tornaszoba és két öltöző funkcionált  korábban, mára életveszélyessé 
vált,  az  utóbbi  években  a  tapasztott  padlás  leázott,  a  vályogfalak  kilátszanak,  a  nyílászárókat 
szétrombolták. Az ÁNTSZ 2008. szeptemberétől már nem engedte  a tornaszobát oktatási célra 
használni, így jelenleg  sem a település, sem az iskola nem rendelkezik a testneveléshez fedett 
helyiséggel. Az iskola alsó tagozatos épülete a 60-as évek végét idéző infrastruktúrájú, felújítása, 
kiváltása indokolt lenne.

Megállapítható, hogy a kistérségben a konyári intézmények állaga, felszereltsége a legkritikusabb, 
amely az problémát még frekventáltabbá teszi, miszerint  az óvodások mintegy 65-70, az iskolások 
45-50%-a vallja magát cigány etnikai származásúnak. E családok helyzete  periférikus, a családok 
többsége segélyekből, alkalmi munkákból él.

Létavértes

A település elhelyezkedése, jellemzői

Létavértes a román államhatár mellett, szép erdős-ligetes környezetben fekvő alföldi kisváros.
Megközelíthető  országúton  és  vasúton. Debrecenből  a  4814.  számú Debrecen-Bánk-Létavértes 
útvonalon  (24  km)  megtételével,  Vasúton a  debreceni  Nagyállomásról  induló  rendszeres 
vonatjáratokkal,  vagy a  Debrecen Külsővásártérről  induló  menetrendszerű  autóbusz járatokkal 
juthatnak el a településre. 
A település két táj határán fekszik, összesen 11 662 hektár területen. A település északi része a 
Dél-Nyírséghez, míg déli része már az Érmelléki Löszös Háthoz tartozik.
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Az éghajlati adottságok miatt a térségben a természetes növénytakaró uralkodó társulása a tölgy-
kőris-szil  ligeterdő,  míg  a  magasabb térszíneken a  gyöngyvirágos  tölgyes  is  megjelenik.  Ezek 
aránya  ma  alacsonynak  mondható  a  mindenütt  elterjedt,  emberi  tevékenység  által  uralt 
féltermészetes  vagy  mesterséges  mezőgazdasági  ökoszisztémákhoz  (szántók,  kertek, 
gyümölcsösök, legelők) képest. 
A meglévő erdőterületek nagyobb része telepített akácerdő, illetve ugyancsak telepített fenyő és 
nyár. Ezeknek köszönhetően az erdősültség mértéke alföldi viszonylatban igen jónak mondható.

Létavértes nagyközség 1970-ben a korábban önálló Nagyléta és Vértes községek egyesítésével jött 
létre. 
Nagyléta falu  már  a  Váradi  Regestrum egy  1229-ben  kelt  bejegyzésében  szerepel,  később 
Bolondóc várának tartozéka, V. István (1270-1272)  Furd és Farkas fiainak, királyi tárnokoknak 
adományozza,  1291-ben a Gutkeled nembeli  Kozma a birtokosa,  a X.-XVI. században számos 
nemes család kezén találjuk. 
Vértes is régi település, a XV. században már egyházas hely, a XV. században az álmosdi  Csire 
(Chyre),  a  XVI.  században  a  Szakolyi  család birtokolta.  A  török  időkben  elpusztult  és 
elnéptelenedett, s csak a XVIII. század elején települt újra, de mégis a XVII-XIX. században vagy 
másfél tucat birtokos kezén fordult meg. 

Nagyléta 1920-1955 között járási székhely. Városi rangját 1996. július 1-jén kapta vissza.
Nevezetességei: Irinyi János Emlékhely, arborétum, vízi vágóhíd, magtár

Mezőgazdaság-ipar-kereskedelem

Az iparosodás  elkerülte  a  kisvárost  annak  ellenére  is,  hogy  a  80-as  években  néhány  ipari  és 
szolgáltató vállalat telephelyet létesített itt átmenetileg.
Az itt élők legfőbb jövedelemforrása a mezőgazdasági termelés. Szőlő, torma, dohány-termelés 
folyik, de hagyománya van a paprika és uborka termelésnek is.
Jelentős  a  társas  vállalkozások,  kft-k,  bt-k  száma,  bővül  a  kereskedelmi,  szolgáltatási, 
mezőgazdasági kisvállalkozások száma.

Oktatás, egészségügy

A városi önkormányzat fenntartásában 1 önálló óvoda és 2 általános iskola látja el a 3-14 éves 
korosztály nevelését-oktatását.
Felnőttképzés keretében évek óta lehetőség van gimnáziumi tanulmányok folytatására az Arany 
János Általános Iskola épületében. 
Az egészségügyi központban házi orvosi szolgálat, gyermekorvos, fogszakorvos, nőgyógyász látja 
el a betegeket, laboratórium is működik. 1996. óta Mentőállomás biztosítja a térség ellátását.
Az idős emberek nappali ellátását a református egyház és az önkormányzat bentlakásos formában 
biztosítja. Egyedülálló a Cigány Öregek Klubja. 
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Óvodai nevelés

Az Árpád u. 19 sz. alatti székhelyen, a Kossuth u. 6 és 19 sz. alatti, valamint az Irinyi u. 6 sz. alatti  
telephelyeken  a  14  óvodai  csoportban  összesen  346  óvodás  gyermek  nevelését  végzi  31 
óvodapedagógus, 15 dajka és 4 további alkalmazott. 162 óvodás etnikai nevelésében is részt vesz.
A férőhelyek  szűkössége,  az  épületek  állaga  átfogó  felújítást,  bővítést  igényel,  a  fenntartó  új 
központi óvoda építésére nyújtott be pályázatot. Az új központi óvoda építése megvalósult, 2010. 
szeptember 1-jétől  a  XXI. századi  elvárásoknak megfelelően folyik a gyermekek nevelése.  Az 
óvoda eszközellátottsága kifogástalan.
Az intézmény erőssége a differenciált  egyéni fejlesztés,  a partnerközpontú minőségfejlesztés  – 
benne a teljesítményértékelés -, a munkaközösségek szakmai munkája.
A  komplex  prevenciós  óvodai  program  beválás  vizsgálata  2004-ben  megtörtént,  2008-ban 
kiegészült az IPR és esélyegyenlőségi programmal mellékletként, majd 2010-ben annak szerves 
részévé vált.

Általános iskolai nevelés-oktatás

Arany János Általános Iskola
Az  Árpád  téren  korszerűen  felszerelt,  könyvtárral,  tornateremmel,  uszodával  ellátott,  a  XXI. 
század követelményeinek megfelelő épületegyüttesben és további 2 telephelyen végzi 624 tanuló 
nevelését-oktatását 55 pedagógus és 17 technikai dolgozó.
24 tanulócsoport működik, ebből 12 iskolaotthonos.
A városi és vonzáskörzeti sajátos nevelési igényű tanulók ellátása kifutóban integrált csoportokban 
történik,  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  is  integráltan  tanulnak  saját  korosztályuk 
csoportjaiban. 
Az 5-8. évfolyamosok tanulószobai ellátást is igényelhetnek.
Sajátosságuk  az  idegen  nyelvválasztási  lehetőség,  a  tehetséggondozás,  az  úszásoktatás,  az 
integrációs felkészítés.
A szakos ellátottság 100 %-os.

Irinyi János Általános Iskola és Könyvtár
A vértesi városrészen több telephelyen működik a 187 tanulót ellátó iskola 8 tanulócsoporttal – 
ebből  4  iskolaotthonos  –  1  tanulószobával  20  pedagógus  irányításával,  9  technikai  dolgozó 
közreműködésével.
Az Irinyi utcai épületet 2002-ben felújították, tetőtér beépítés következtében jelentősen bővítették, 
így jó feltételeket biztosít a kisiskolások számára.
A 4 további iskolaépületet folyamatos karbantartásra, felújításra szorul.
Programjuk  sajátosságai;  a  honismeret  (múzeumi  foglalkozások),  a  tájvédelem,  a 
környezetvédelem, a környezettudatos szemlélet kialakítása, az Ökoiskola cím, az Egészségtudatos 
erőszakmentes  iskola.  Halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók integrált  segítése,  jól  bevált  az 
integrációs program Útravaló program. Elismert a minőségirányítási tevékenység.
A szakos ellátottság 100 %.
A továbbtanulási mutatók kedvezően alakulnak, a tanulók 86 %-a érettségit adó középiskolában 
tanul tovább.
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         Mindkét iskola 2004-ben felülvizsgálta pedagógiai programját, 2007-ben kiegészítették helyi 
tanterveiket a nem szakrendszerű oktatással, a kulcskompetenciákkal.
2010-ben ismételten felülvizsgálata került sor a nem szakrendszerű oktatás felmenő rendszerven 
megszüntetésre  került,  a  szöveges  értékelés  helyett  a  közoktatási  törvénynek  megfelelően 
osztályzattal történik a tanulók értékelése.
A 2004-ben  elkészült  intézményi  minőségirányítási  programok  kiegészítése  a  pedagógusok  és 
vezetői  munkakörökben  dolgozók  teljesítményértékelésével  2007-ben  megtörtént.  2009-től 
beépítésre került a dolgozók minősítésének szempontrendszere. A minősítésre minden évben sor 
kerül. 
A pedagógiai szakszolgálat minden egyes szolgáltatását igénybe veszik.

1999 óta  működik  Létavértesen  felnőttképzés  keretében  gimnáziumi  oktatás.  Később pedig  az 
Irinyi  iskola  szervezésében felnőttek  számára  meghirdetett  szakképzések (szociális  gondozó és 
ápoló, ápolási asszisztens, orvosi asszisztens) a Nyíri Alapfokú Művészeti és Szakképző Intézet 
bevonásával. A hallgatók elsősorban Létavértesről, illetve a környező településről veszik igénybe a 
szolgáltatást. Jelenleg 30 fő tanul.

Monostorpályi

A település elhelyezkedése, jellemzői

A  község  2140  lakosú,  mely  a  megyeszékhelytől  21  km-re  található  Dél-Kelet  irányban  a 
Debrecent  Létavértessel  összekötő  út  mellett.  Hosszúpályitól  3  km-re  fekszik.  Vasúton  és 
autóbuszon is megközelíthető.
A  Dél-Nyírség  nevű  kistáj  déli  határán  fekszik,  északról  az  Erdőspuszták  tájvédelmi  körzet 
határolja. Határában található a 6 hektár területű fekete fenyves, számos ritka növény és állatfaj él 
a környéken.
Nevét a Csire család által alapított pályi monostorról kapta. 
Népessége  1960-ban  3000  fölött  volt,  azóta  folyamatosan  csökken.  Az  utóbbi  években  sokan 
kitelepülnek a nagyvárosból, de a születések száma alacsony, a lakosság korösszetétele elöregedést 
mutat.
A nagyarányú munkanélküliség rányomja bélyegét a családok szociális helyzetére. A Debrecenből 
illetve más településekről ideköltözők döntő többsége is a lecsúszott, elszegényedett rétegek közül 
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kerül ki. Jellemző tendencia a tehetséges, de munkahelyet, megélhetést helyben nem találó fiatalok 
elvándorlása. 

Utóbbi évtizedben jelentősen javult a közművesítés szintje, a gáz- és vízellátás, a telefon hálózat 
kiépült. Ám továbbra is nagy lemaradás van a szilárdburkolatú utak, járdák építése terén, nincs 
kiépített szennyvízhálózat.

Mezőgazdaság-ipar-kereskedelem

Monostorpályiban  meghatározó  a  mezőgazdasági  tevékenység,  zöldségtermesztéssel  és 
szarvasmarha  tenyésztéssel  foglalkozik  a  lakosság  nagy  része.  Legelterjedtebb  a  kukorica,  az 
intenzív művelést igénylő torma, zeller és zöldségtermelés. 
Ipari hagyományokkal nem rendelkeznek. Az egyéni vállalkozások mezőgazdasági, kereskedelmi 
és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.

Oktatás, egészségügy

Az  óvodai  ellátás,  az  általános  iskolai  nevelés-oktatás  és  a  könyvtári  szolgáltatás  korábban 
többcélú  intézményben  valósult  meg,  2007-től  a  Hosszúpályi  Mikro-térségi  Közoktatási 
Intézményi Társulás által fenntartott óvoda, illetve általános iskola tagintézményeiként működnek.
Az  új  orvosi  rendelőben  háziorvos,  gyermek-anya-  és  csecsemővédelmi  tanácsadó  működik, 
megoldott az időskorúak gondozása. Idősek Klubja működik házi gondozónő segítségével.

Óvodai nevelés

4 óvodai csoport működik a 80 férőhelyes óvodaépületben. A 73 óvodást 7 óvodapedagógus és 2 
dajka  látja  el.  Óvodai  programjukat  felülvizsgálták,  és  a  társult  intézményekével  egységes 
szerkezetbe foglalták. Kompetencia alapú nevelés programrész beépítése megtörtént.

Az épület felszereltsége, eszközellátottsága megfelelő. Felújítása a település főtér rekonstrukciós 
tervével függ össze.

Általános iskolai nevelés-oktatás

9 tanulócsoportban kap ellátást  164 tanuló.  12 pedagógus és 12 technikai  dolgozó biztosítja  a 
nevelés-oktatás személyi feltételeit. A szakos ellátottság a társulás következtében jó.
A  nevelés-oktatás  szempontjából  korszerűtlen  telephelyet  bezárták,  tornaterem  felszereltsége 
megfelelő. Pályázatot nyújtottak be iskola felújításra, sportpálya felújításra, ennek köszönhetően új 
épület építése és épületfelújítás és nyílászárócsere történt.
Átdolgozott,  kiegészített,  egységes  szerkezetbe  foglalt  pedagógiai  program  szerint  folyik  a 
nevelés-oktatás.  Partnerközpontú  minőségfejlesztési  modellt  működtetnek,  az  IMIP-et  a 
jogszabályi változásoknak megfelelően felülvizsgálták.
Sajátosság a helytörténet oktatás, a labdajáték oktatás, az IPR, 2008-tól a 7-8. évfolyamon emelt 
szintű német nyelv oktatás indult.
A kompetenciamérés eredményeit tekintve cél az országos átlag elérése.
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A  különleges  bánásmódot  igénylő  óvodások,  iskolások  fejlesztése,  logopédiai  ellátása, 
gyógytestnevelése helyben történik. 
A  8.  osztályt  végzett  tanulók  zömmel  Debrecenben  folytatják  tanulmányaikat.  A  javuló 
tömegközlekedésnek  köszönhetően  nagyon  kevés  család  vállalja  gyermeke  kollégiumi 
elhelyezését.

Sáránd

A település elhelyezkedése, jellemzői

Sáránd Hajdú-Bihar megye középső részén, a Debrecen-Berettyóújfalu-Békéscsaba-Szeged közötti 
47. számú főútvonal mentén helyezkedik el, Debrecentől déli irányban 13 km-re. A település a 
Debrecen-Létavértes/Nagykereki  vasútvonalon  megállóhellyel  rendelkezik  (itt  válik  szét  a 
Nagykereki, illetve a Létavértes felé futó két vasútvonal). Sáránd község Debrecen városkörnyéki 
településinek körébe tartozik. Debrecen távolsága (13 km) meghatározta és ma is befolyásolja a 
település életének alakulását.
A közlekedési  kapcsolat  jó,  a  kis  távolság,  megfelelő  járatsűrűségű  tömegközlekedési  hálózat 
lehetővé tette a Debrecennel való széleskörű kapcsolatot.
A település  nevének  első  megemlítése,  még Sarang formájában  1219-ből  való,  majd  a  váradi 
egyházmegye évkönyvei szerint a XIII. század végén a faluban már szervezett egyház és templom 
volt.
A település a hajdúkiváltságokat a XVII. század elején kapta meg (egyes források szerint 1605-ben 
Bocskai Istvántól), az azonban biztos, hogy az erdélyi törvénytár (Approbata Constitutiones( 1616-
ban már a hajdúvárosok sorában említi.
A  település  a  Dél-Nyírség  déli  peremén  helyezkedik  el  a  Debreceni  Erdőspuszták 
szomszédságában. A táj alapvetően sík terület, amelyet csak a Nyírségi homokdombok nyúlványai 
tagolnak.
Sáránd infrastruktrúális fejlettsége eléri,  néhány területen meg is haladja a megyebeli  községek 
átlagos színvonalát. Az ivóvízhálózat minden utcában kiépült, a lakások 93 %-a van bekapcsolva a 
hálózatban (a közüzemi ivóvízhálózat hossza 15,1 km, 2007. évi adatok).
Az  elmúlt  években  végrehajtott  fejlesztéseknek  köszönhetően,  jelenleg  a  háztartások  34  %-a 
rendelkezik  vezetékes  gázzal.  A  községben  teljesen  kiépült  az  elektromos  hálózat.  A 
telefonellátottság megfelelőnek mondható (a távbeszélő fő vonalak száma 258 db).

35/103



Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási fejlesztési terve    2008-
2014

Mezőgazdaság-ipar-kereskedelem

A község egyetlen termelőszövetkezetének 1992-ben történt megszűnése után a munkalehetőség 
nagyon kevés. A mezőgazdaság ad megélhetésre – igen kevés esetben – lehetőséget. A települést 
az ipar teljes hiánya jellemzi. A helyi vállalkozások zöme a kereskedelem és vendéglátás területén 
működik.

Oktatás, egészségügy

A  település  növekvő  gyermeklétszáma,  így  az  óvodai  és  iskolai  feladatellátás 
kapacitásnövekedésével kell számolni. 2007. augusztus 1-től Derecske Város Önkormányzatának 
gesztorságával  óvodai  és  általános  iskolai  társulást  hoztak  létre  Konyár,  Sáránd  és  Tépe 
önkormányzatai.

Óvodai nevelés

A  sárándi  óvoda,  derecskei  óvodai  társulásban  tagintézményként  látja  el  a  sárándi  3-8  éves 
gyerekek óvodai nevelését, iskolai felkészítését.
A három – életkor szerint szervezett – csoportban összesen 88 gyermeket nevelnek. A környező 
településekről összesen 10 fő bejáró gyermek is beiratkozott. A gyerekek közül 45 fő rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesül, 25 fő a HHH gyerekek száma.
Az óvoda épületét 2 ütemben 2006-2007-ben újították fel.
Korszerű csoportszobák, öltözők és vizesblokkok szolgálják az apróságokat, a melegítő konyha 
korszerűsítése, negyven-ötvenéves berendezése már nem újíthatók meg források híján.
A tágas, parkosított udvar optimális feltételeket kínál a szabadtéri foglalkozásokhoz, de az udvari 
játékok régiek, szabályosra történő cseréjük indokolt és sürgető feladat.

Általános iskola nevelés-oktatás

Az iskola 8 évfolyamos alapfokú nevelési, oktatási intézmény. A tanulók száma 219 fő, a gyerekek 
47,5%-a részesül gyermekvédelmi támogatásban, 87 fő a HHH tanulók száma. Sok a munkanélküli 
szülő.  A roma népesség  létszáma fokozatosan növekvő tendenciát  mutat.  A roma származású 
tanulók száma 63 fő. Iskolánk új, modern épületét 1992-ben adták át. Osztálytermeink száma 15. 
Rendelkeznek  szaktantermekkel,  könyvtárral,  számítógépes  teremmel,  kézműves  műhelyekkel, 
szertárakkal, fejlesztőszobákkal, orvosi szobával, modern tornateremmel.

Első osztálytól biztosítják az idegen nyelv oktatását. Az Útravaló tehetséggondozó programban a 
2007/2008-as tanévben 21 tanuló vett részt. A tanulók 100 %-ban továbbtanulnak, egyre többen 
jelentkeznek érettségit adó középiskolába, tagozatos gimnáziumokba. Az intézményben fejlesztő 
pedagógus, gyógytestnevelő, logopédus és pszichológus segíti a nevelő-oktató munkát.
A  nevelőtestület elhivatottan vállalja a településen hiányzó korosztályi közművelődési programok 
megszervezését, ennek érdekében sokrétű szabadidős tevékenységeket és alternatív programokat 
szerveznek.
A település önkormányzata tervezi az iskola sportudvarának kialakítását, udvari játékok telepítését.
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Az intézmény a térségben elsők között szervezte meg az alapfokú művészeti oktatást, amelynek 
immár  hagyományai  vannak  Sárándon.  Napjainkban  a  társulásban  folyik  tovább  a 
művészetoktatás.
A kompetenciamérés eredményeivel kapcsolatban cél az országos átlag elérése.

A KÖZOKTATÁSI  FELADATELLÁTÁS  INTÉZMÉNYI KERETEI

A kistérségben a közoktatási feladatot ellátó önkormányzati intézmények száma 13, ebből 6 
önálló intézmény működik Álmosdon, Derecskén és Létavértesen: 

 5 óvoda (székhely + tagóvodák)

 6 általános iskola 

 1 gimnázium, szakközépiskola, szakiskola és kollégium, 

 2 alapfokú művészeti iskola (mindkettő tagintézményként)

 1 pedagógiai szakszolgálat (kistérségi fenntartású, önálló intézményként).
A  térségben  1  középiskola  végez  felnőttoktatást  és  2  alapfokú  művészeti  iskola  működtet 
telephelyet Derecskén és Bagamérban.

1. Az alapfokú oktatás helyzete a kistérség településein:

Jelenleg a  Derecske-Létavértesi  kistérség minden településén  megoldott  az óvodai  és  általános 
iskolai  feladatellátás,  azonban  a  szolgáltatás  színvonalát és  az  oktatási  infrastruktúra 
minőségét illetően településenként jelentős különbségek mutatkoznak. 
A kisebb településeken differenciált az óvodai és általános iskolai ellátás helyzete. 

2. A középiskolai oktatás helyzete:

Jelenleg  az  egyetlen  önkormányzati  fenntartású  középiskola  az  1961-ben alapított  derecskei  I. 
Rákóczi  György  Gimnázium,  Szakközépiskola  és  Kollégium,  amely  eredményesen  iskoláz  be 
kistérség településeiről, de a vonzáskörzete az egész megyére kiterjedő, sőt vannak tanulói Békés, 
Szolnok  megye  több  településéről  és  a  határon  túlról  is.  A  gimnáziumi  képzés keretében  4 
évfolyamos  rendvédelmi  orientációjú  osztályt  és  4  évfolyamos  humán  orientációjú  osztályt 
indítanak. A szakközépiskolai képzésben működő szakmai csoportok rendőri pályára előkészítő 
középiskolai rendvédelmi szakképzés.
2009 óta a szakképzési profil kibővítésének előkészítése van folyamatban. A fenntartói szándék 
arra irányult, hogy azokban a szakmákban, amelyekben a  város és környékén működő gazdálkodó 
szervezetek  munkaerő  hiányával  küszködnek,  valósuljon  meg  helyben  a  szakiskolai  képzés 
műszaki szakterületen, gépészeti szakmacsoporton belül fémforgácsoló és szerkezetlakatos, agrár 
szakterületen  mezőgazdasági  szakmacsoporton  belül  kertész  szakmai  képzést  indítva  2009. 
szeptemberétől.  A  szakiskolai  képzés  hosszú  távú  sikerének  garanciája,  hogy  minden  tanuló 
tanulószerződéssel teljesíti gyakorlati képzését a derecskei illetőségű gazdasági vállalkozásoknál.
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3. Pedagógiai szakszolgálat

A Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő, 2005-ben 
létesült pedagógiai szakszolgálat székhelye a Létavértes Nagyváradi u. 2. sz. alatti ingatlan, ahol 
teljes körű ellátás valósul meg. A kezdeti nehézségek után mára már jó színvonalú, a szolgáltatást 
igénybe  vevők  által  is  elégedettséget  kiváltó  munka  folyik  az  intézményben.  A  mikro-térségi 
központokban  -Derecskén  és  Hosszúpályiban-  az  óvodák  és  az  iskolák  biztosítanak  helyet  a 
nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés és a pályaválasztási tevékenységek 
ellátásához. A feltételrendszer optimálissá vált.

IV. A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS AKTUÁLIS JELLEMZŐI A DERECSKE-
LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉGBEN:

1. Fontosabb  óvodai mutatószámok a kistérségben

2007. októberi statisztika szerint                     6. sz. táblázat

1 2 2/1 2/2 3 4 5 6 7

Település 
neve

Óvodai 
férőh. 
Száma

Óvodá
s 

gyerm.
száma

Ebből 
sajátos 
nev. ig. 
integr. 

okt.

Nemzeti 
etnikai 
nev-ben 
résztv. 
száma

Óvodai 
csop. 

száma

Óvoda
-ped. 

száma

Dajká
k 

száma

Egyéb 
dolg. 

száma

Más 
települ. 
bejár. 

óvodás. 
száma

Álmosd 100 82 1 25 4 7 4 2 2
Bagamér 90 132 1 127 5 8 5 3 -
Derecske 300 316 2 50 12 25 13 9 1
Hajdúbagos 75 62 2 50 3 5 3 9 1
Hosszúpályi 250 245 - 43 10 19 10 7 3
Kokad 25 26 - 26 1 2 2 - -
Konyár 100 95 2 50 4 7 4 - -
Létavértes 323 347 2 162 14 29 14 4 1
Monostorpályi 75 67 2 - 3 6 3 4 -
Sáránd 75 76 - - 3 6 3 8        -
Össz. 1475 1448 12 533 59 114 73 45 8

Forrás: Adatgyűjtés a közoktatási intézmények körében 2007.

A 2009. október 1-jei statisztikai adatok tükrében:
1 2 2/1 2/2 3 4 5 6 7

Település 
neve

Óvodai 
férőh. 
Száma

Óvodá
s 

gyerm.
száma

Ebből 
sajátos 
nev. ig. 
integr. 

okt.

Nemzeti 
etnikai 
nev-ben 
résztv. 
száma

Óvodai 
csop. 

száma

Óvoda
-ped. 

száma

Dajká
k 

száma

Egyéb 
dolg. 

száma

Más 
települ. 
bejár. 

óvodás. 
száma

Álmosd 100 65 1 25 3 6 4 0 0
Bagamér 125 135 0 135 5 9 7 0 0
Derecske 300 316 1 0 12 25 14 3 0
Hajdúbagos 66 63 0 0 3 5 2 0 0

38/103



Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási fejlesztési terve    2008-
2014

Hosszúpályi 250 272 1 55 10 20 11 9 5
Kokad 25 32 0 32 1 2 1 0 0
Konyár 77 92 1 50 4 7 4 - 0
Létavértes 350 324 2 143 15 31 15 4 3
Monostorpályi 80 73 1 0 4 7 2 5 3
Sáránd 75 78 2 0 3 6 3 0 3
Össz.

Forrás: Adatgyűjtés a közoktatási intézmények körében 2010.

Az óvodák feltöltöttség a csoportok számához mérten kistérségi szinten megfelelő, ugyanakkor a 
demográfiai  tendenciákat  követve  több óvodában szüntettek  meg csoportot  az  elmúlt  években, 
tehát  ettől  nagyobb  férőhely  kapacitással  rendelkeznek  az  épületek.  Ez  a  helyzet  Álmosdon, 
Monostorpályiban.  Jelentős  viszont  a  maximális  létszámtúllépés:  Konyáron,  Kokadon, 
Hosszúpályiban  és  Bagamérban.  A  megszüntetett  csoportszobák  helyett  Monostorpályiban  és 
Kokadon  tornaszobákat  alakítottak  ki.  Az  épületek  és  környezetük  állapota  szélsőséges  képet 
mutat,   kritikus  működési  állapotok  jellemzik  a  konyári  óvodát,  csoportszoba  hiányzik 
Bagamérban  konszolidált  a  helyzet  a  kistérség  többi  óvodájában,  kiválóak  a  feltételek 
Hosszúpályiban és Sárándon, Derecskén és Létavértesen.
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A Derecske-Létavértes kistérség óvodai létszáma 2008-2011                                   7. sz. táblázat

Települések

Kis-
csoportok 
száma

Kis-
csoportos 
óvodások 
száma

Középső 
csoportok 
száma

Középső 
csoportos 
óvodások 
száma

Nagy-
csoportok 
száma

Nagy-
csoportos 
óvodások 
száma

Osztatlan 
csoportok 
száma

Osztatlan 
csoportba 
járó 
óvodások 
száma

Átlagos 
csoport-
létszám

2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011
Álmosd - - - - - - - - - - - - 4 3 82 69 20 23
Bagamér 1 1 24 30 1 1 23 30 1 1 30 24 2 2 55 55 24 24
Derecske 3 4 77 103 1 3 26 80 4 4 108 108 4 1 105 25 26,3 26,3
Hajdúbagos 1 1 20 20 1 1 22 19 1 1 20 20 - - - - 21 20
Hosszúpályi 3 3 71 69 1 2 23 48 2 3 65 73 4 2 83 53 24,2 24,3
Kokad - - - - - - - - - - - - 1 1 26 22 26 22
Konyár 1 1 25 30 - 1 - 31 1 1 25 35 2 1 46 21 23,7 23,7
Létavértes 6 5 141 113 4 5 95 92 4 5 115 107 - - - - 25 21
Monostorpályi 1 1 24 26 1 1 26 25 1 1 21 24 - - - - 24 25
Sáránd 1 1 28 28 1 1 26 28 1 1 24 28 - - - - 26 28

Összesen 18 18 410 419 10 15 241 353 15 17 408 419 18 11 414 262 24 23,7

Forrás: Adatgyűjtés a közoktatási intézmények körében 2007.
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Forrás: Adatgyűjtés a közoktatási intézmények körében 2010.

Települések

Kis-
csoportok 
száma

Kis-
csoportos 
óvodások 
száma

Középső 
csoportok 
száma

Középső 
csoportos 
óvodások 
száma

Nagy-
csoportok 
száma

Nagy-
csoportos 
óvodások 
száma

Osztatlan 
csoportok 
száma

Osztatlan 
csoportba 
járó 
óvodások 
száma

Átlagos 
csoport-
létszám

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014
Álmosd - - - - - - - - - - - - 4 3 82 65 20 21,6
Bagamér 1 2 27 50 1 1 28 25 1 1 26 25 2 1 54 20 27 24
Derecske 4 4 96 90 3 3 84 80 4 4 110 108 1 1 19 25 25,7 25,2
Hajdúbagos 1 1 15 15 1 1 24 22 1 1 19 22 - - - - 19,3 19,6
Hosszúpályi 2 2 56 55 1 1 27 25 2 2 57 55 5 5 133 130 27,3, 26,5
Kokad - - - - - - - - - - - - 1 1 25 22 25 22
Konyár - - - - - - - - - - - - 4 4 93 95 23,2 23,7
Létavértes 6 5 141 113 4 5 95 92 4 5 115 107 - - - - 25 21
Monostorpályi 2 1 37 25 1 1 17 25 1 1 22 25 - - - - 19 24
Sáránd 1 1 28 28 1 1 26 28 1 1 29 28 - - - - 27,6 28

Összesen 18 16 410 276 10 12 241 297 15 14 408 370 18 18 406 357 24 24
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2014.

    Az óvodai alkalmazottak jellemzői   2007. okt.1.                                          8.sz. táblázat

Forrás: Adatgyűjtés a közoktatási intézmények körében 2007.

    Az óvodai alkalmazottak jellemzői   2009. okt.1.                                         8.sz. táblázat

Forrás: Adatgyűjtés a közoktatási intézmények körében 2010.
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Feladat-ellátási 
hely

Óvodai pedagógusok száma Speciális 
képesítéssel 
rendelkező 
óvodaped. 
száma 

Dajkák 
száma

Más 
munka-
körben 
alkalmazott
ak száma

Egy 
óvónőre 
jutó 
gyermek

Felsőfokú 
végzettségűek

Középfokú 
végzettségűek

Álmosd 7 - 2 4 2 12
Bagamér 8 - - 5 3 16
Derecske 25 - 5 13 9 14
Hajdúbagos 5 - 1 3 - 12,8
Hosszúpályi 16 3 2 10 16 12,3
Kokad 1 1 - 2 - 13
Konyár 7 1 2 4 - 12
Létavértes 29 - 18 14 4 12
Monostorpályi 5 1 1 3 - 11,2
Sáránd 5 1 3 3 1 14
Összesen 108 7 34 61 35 xxx

Feladat-ellátási 
hely

Óvodai pedagógusok száma Speciális 
képesítéssel 
rendelkező 
óvodaped. 
száma 

Dajkák 
száma

Más 
munka-
körben 
alkalmazott
ak száma

Egy 
óvónőre 
jutó 
gyermek

Felsőfokú 
végzettségűek

Középfokú 
végzettségűek

Álmosd 6 0 1 3 0 11
Bagamér 9 0 0 7 0 15
Derecske 25 0 11 3 13
Hajdúbagos 5 0 2 2 0 16
Hosszúpályi 19 1 4 11 0 14
Kokad 1 1 0 1 0 16
Konyár 7 0 0 4 - 14
Létavértes 30 0 2 15 4 11
Monostorpályi 6 1 2 2 2 10
Sáránd 5 1 2 3 - 14
Összesen 88 3 8 46 9 109
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2. Általános iskolai nevelés-oktatás:  

2.1. Fontosabb mutatószámok az általános iskolákban-1.

2007. október 9. sz.táblázat

1 2 3 4 5 6 7 8

Település 
neve

Tanulók 
száma/tcs

száma

Saj
áto
s 

nev
.ta
n.

szá
ma

Nemz
eti 

etnik
ai 

okt-
ban 

résztv
. 

szám
a

Integr
ációs 
felk. 

(etnik
ai, 

hátrán
yos 
stb.)

K
é
p
es
sé
g
ki
b
o
nt
. 

O
kt
.

Iskol
a-

ottho
nos 

Tanu
ló/cso

p

 Napk. 
Tanuló
k/csop 
száma

Tan. 
szobás 
tanulók

/

csop.

Álmosd 184/9 - - 30 35/2 26/1
Bagamér 354/17 27 264 175 187/9 22/1
Derecske 823/37 29 - 146 233/10 140/6 23/1
Hajdúbagos 159/8 1 - 52 30/1 -
Hosszúpályi 548/23 55 - 175 127/4 -
Kokad 85/8 3 72 36 26/1 -
Konyár 253/14 5 68 - 67/3 18/1
Létavértes
    Arany JÁI
    Irinyi JÁI

658/28

221/9

24

-

-
-

-

214

61

-

-

309/13

105/4

74/2

45/2

-

M.pályi 177/9 1 - 37 50/2 16/1
Sáránd 244/10 - - 80 58/2 32/1
Összesen 3706/172 145 404 979 27 774/

34
533/21 263/10

Forrás: Adatgyűjtés a közoktatási intézmények körében 2007.
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2009. október 9. sz.táblázat

1 2 3 4 5 6 7 8

Települ
és  neve

Tanuló
k 

száma / 
tcs 

száma

Saját
os 

nev. 
tan.

szám
a

Nemzeti 
etnikai 
okt-ban 
résztv. 
száma

Integráci
ós felk. 

(etnikai, 
hátrányo

s  stb.)

Kép
essé

g 
kibo
nt. 

Okt.

Iskola-
otthon

os 
Tanuló
/ csop

 Napk. 
Tanuló
k/ csop 
száma

Tan. 
szobás 
tanuló

k/
csop.

Álmosd 171/8 7 - 55 - - 60/2 -
Bagamér 330 /16 26 262 - 267 170 /8 93 /4 -
Derecske 753 /32 29 - - 139  - 366 /15 23/1
Hajdúbago

s
158/ 8 - - 56 - - 30/ 1 -

Hosszúpál
yi

521/ 23 45 199 - 235 192/7 35/ 1 -

Kokad 75/8 2 74 - 50 - 23 /1 -
Konyár 250 /14 2 68 - 143 - 67/3 18/1
Létavértes
    Arany 

JÁ
I

    Irinyi 
JÁ
I

624 /24
187/8 18

2

-
-

-

252

58

-

-

322/12

87/4

74/2

47/2

-

M.pályi 164 /9 3 - 31 196 /4 -
Sáránd 227 9 - - - 100 - 96 /4 28/ 1
Összesen 3460/159 134 603 452 934 771 1087/39 69/3

Kistérségi szinten az iskolai csoportok átlaglétszáma 2007-ben 21,5 fő, 2010-ben 21,7 (2005-
ben 20,1 volt, a Ktv szerinti 22 fő), ám a társulás településein a szóródás igen nagy. 2010-re nőtt  
azon települések száma, ahol az átlaglétszám 20 alatti  Kokadon, Konyáron, Monostorpályiban, 
illetve Hajdúbagoson. 

A tendencia kedvező, a létszámfinanszírozás miatt a fenntartók kevesebb állami támogatásban 
részesülnek, s úgy tűnik, valamelyest takarékosabb módon oldják meg a feladatot, de még így sem 
éri  el  térési  szinten  az  oktatási  törvényben  jelezett  átlaglétszámot,  s  messze  van  a  maximális 
létszámtól

Az általános iskolák adatait a 8. sz. táblázat adataival összevetve látható, hogy ebben a formában 
kedvezőtlenebb  az  intézmények  finanszírozása.  A  derecskei  és  hosszúpályi  mikro-térségi 
központok  iskolái  méretgazdaságosak,  a  tagiskolákban  bekövetkezett  alacsony  csoport 
átlaglétszámot  viszont  nem  mindig  képesek  ellensúlyozni,  pl.,  Hajdúbagos,  Monostorpályi 
esetében. Ugyanez tapasztalható Bagamér-Kokad vonatkozásában is. 
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Az  adatok  szerint  2012-re  az  átlaglétszám  22  főre  emelkedik,  de  településenként  még 

differenciáltabb  a  kép,  20  fő  alá  esik  a  csoportok  átlaglétszáma  a  Kokadon,  Konyáron, 
Monostorpályiban, Hajdúbagoson, Tépén és Bagamérban is. Adataink alapján az látszik, hogy a 
problémás tanulók arányában az iskolák élnek az integrációs nevelés lehetőségével, az integrált 
nevelésben  résztvevő  sajátos  nevelési  igényű  tanulók  arányának  növekedésével  azonban  e 
foglalkoztatásba vont tanulók számának emelkedésével számolni kell az érintett iskoláknak.

 A táblázatokból látható, hogy a kisiskolások létszáma  40 %-ről 44 %-ra nőtt iskolaotthonos, 28, 7 
%-ról  60  %-ra  nőtt  a  napköziotthonos  ellátás  terén.  A  kedvező  változást  az  is  okozta,  hogy 
iskolaotthonos ellátási formát bevezettek be Hosszúpályiban.
Az  5-8.  évfolyamosok  köréből  a  tanulók  nagyon  kis  százaléka,  4  %-a  kap  tanulószobai 
megsegítést. A 10 %-os csökkenés indoka valószínűleg finanszírozási okokra vezethetők vissza.

Az általános iskolák adatait a 8. sz. táblázat adataival összevetve látható: ha ebben a formában 
tartósan finanszírozhatóak maradnak az intézmények - a tanulócsoportok száma állandósul, ami a 
pedagógusok létszámának stabilitását is garantálja. Adataink alapján az látszik, hogy a problémás 
tanulók  arányában  az  iskolák  élnek  az  integrált  nevelés  lehetőségével,  az  integrált  nevelésben 
résztvevő sajátos nevelési  igényű tanulók arányának növekedésével azonban e foglalkoztatásba 
vont tanulók számának emelkedésével számolva erre fel kell készülni az érintett iskoláknak. 

2.2., Fontosabb mutatószámok az általános iskolákban:

      A kistérség iskoláiban a tanulólétszám olyan mértékben apadt az elmúlt 10-15 év alatt, mely az 
egy pedagógusra eső tanulólétszám tekintetében jóval az országos mérték alá került még a városok 
esetében  is.  A  kistérség  településeinek  2000  és  2004  között  elfogadott  közoktatási, 
intézményfejlesztési  és  működtetési  koncepciói  számolnak  a  3-14  éves  népesség  kritikus 
fogyásával, de a tervekben nem lelhetők fel az e tendenciára vonatkoztatható konkrét megoldások.

A tanulólétszámok  2007 - 2012.                                10. sz. táblázat          
                                                              

Település

Tanulócsoport-létszámok(1-4. évfolyam)
1-4. 
évf. 
2007 

október

1-4. 
évf. 
2009 

október

A tanulók becsült létszámadatai 2013/2014 Változás 2007 
és 2014

viszonylatában
(%)

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.
1-4. évf. 
összese

n
Álmosd 88 90 20 21 20 24 85 -6,00%
Bagamér 187 187 42 43 50 34 169 -10,00%
Derecske 383 362 88 90 95 80 353 -8,00%
Hajdúbagos 82 82 21 20 19 27 78 -5,00%
Hosszúpályi 290 278 75 75 65 65 280 4,00%
Kokad 41 43 16 7 9 10 42 -2,00%
Konyár 138 126 30 28 30 30 118 -15,00%
Létavértes
    Arany JÁI

328
104

322
105 78 78 78 75 309

-6%
-3%
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    Irinyi JÁI 24 24 27 26 101
Monostorpályi 94 94 20 20 16 21 77 -18,00%
Sáránd 119 119 28 26 29 28 111 -7,00%

Kistérség 
összesen    1854 1718 422 411 418 396 1723 -8,00%

11. sz. táblázat
A tanuló létszámok 2007 - 2012.

Település

Tanulócsoport-létszámok(5-8. évfolyam)

5-8. évf. 
2007 

október

5-8. évf. 
2009 

október

A tanulók becsült létszámadatai 2011/2012 Változás 2007 
és 2012

viszonylatába
n

(%)

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
5-8. évf. 
öszesen

Álmosd 96 81 25 17 25 20 87 7,00%
Bagamér 167 189 49 50 37 44 180 8,00%
Derecske 440 378 88 100 95 85 368 -3,00%
Hajdúbagos 77 77 21 17 16 22 76 -2,00%
Hosszúpályi 258 254 67 67 65 62 261 1,00%
Kokad 44 45 5 10 10 12 37 -16,00%
Konyár 115 124 30 40 34 17 121 5,00%
Létavértes
   Arany JÁI
   Irinyi JÁI

330
117

315
115

78
17

78
22

78
22

75
25

309
86

-6%
-25%

Monostorpál
yi 83 83 15 35 23 21 94 13,00%

Sáránd 125 123 25 27 29 23 101 -19,00%
Kistérség 
összesen 1852 1784 420 463 434 406 1720 -4%

Forrás: Adatgyűjtés a közoktatási intézmények körében 2010.
A tanulólétszám csökkenése a bejövő évfolyamoknál érzékelhető, az 1-4. évfolyamosok létszáma 
további folyamatos csökkenést mutat, mely tendencia a korábbi növekedéshez képest 2012-re eléri 
az  5-8.  évfolyamot  is.  Ellentétes  ezzel  a  trenddel  Álmosdon,  Bagamérban,  Hosszúpályiban, 
Konyáron  és  Monostorpályiban,  ott  még  nő  a  gyermeklétszám.  Mindenhol  csökkenés  vagy 
stagnálás  az alsó tagozaton,  amint  az a  születések számából  előrejelezhető.  Ez a  pedagógusok 
alkalmazására,  a  tanítói-tanári  összetételre  lehet  kihatással,  célszerű  tehát  felülvizsgálni  az 
intézmények humán erőforrás ellátottságát, a lehetséges átképzések, újabb feladatok vállalását.
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                                                                                                                     12. sz. táblázat

Általános iskolai alkalmazottak2007/2009

Feladat-ellátási hely

Ebből

Vezető 
állásúak

1-4. 
évfolya

mon 
tanítók

5-8. 
évfolyamo
n tanárok

Technikai 
dolgozók

Álmosd 1 7 8 5
Bagamér 2,3 18,19 17,12 7,8
Derecske 4 37 35 30
Hajdúbagos 2,2 5,5 8,6 5
Hosszúpályi 3 22 24 24
Kokad 1,1 4,3 2,5 2,1
Konyár 1 12 10 5
Létavértes 5,5 43,37 36,33 26,26
Monostorpályi 3,1 4,6 7,6 12,9
Sáránd 1,1 8,7 10,8 8,4
Összesen 23 160 157 119

Az egy pedagógusra eső tanulólétszám jelenleg 10,9 fő, ez 2005-ben 11,3 fő volt. 
A változást a tanuló összetétel magyarázza, mivel egyre nő az egyéni bánásmódot igénylő tanulók 
száma, továbbá növekedett az iskolaotthonos ellátásban részesülők száma. 
A társulást követően a tagintézményeknél nem történt létszámcsökkentés, de esedékes a vezetők 
számának  felülvizsgálata.  A  tervezési  szakasz  végére  a  jelenlegi  előjelzés  szerint  csökken  a 
csoportok száma, ami pedagógus létszám csökkenést fog előidézni.

3. Középfokú oktatás-képzés helyzete:

3.1. I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Derecske

Az I.  Rákóczi  György  Gimnázium,  Szakközépiskola  és  Kollégium  elődintézményét  1963-ban 
alapította  Derecske  Város  Tanácsa.  A  közös  igazgatású  közoktatási  intézmény  alapításától 
kezdődően  a  Bihari  és  Sárréti  települések  középiskolásait  fogadta,  1989-től  a  60  férőhelyes 
Lórántffy Zsuzsanna Kollégium átadásával távolabbról is fogadott diákokat.

Az  intézmény  nappali  és  esti  rendszerű  gimnáziumi  oktatást,  érettségi  után  OKJ  szerinti 
szakképzést folytat.
Az  intézmény  az  általános  gimnáziumi  képzés  mellett  rendvédelmi  képzést  folytat  évek  óta 
eredményesen.
műszaki  szakterületen  informatikai  szakmacsoportos  képzést  és  humán  szakterületen  belügyi 
rendészeti képzést folytatnak.

A nappali rendszerű képzés keretében folyó szakképzések:

 közterület felügyelő kimeneteket kínál
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2009-en egy szakiskolai  osztály  indult,  melybe  elsősorban  a  társulásban  résztvevő  települések 
tanulóit várják. A szakiskolai képzés különlegessége, hogy minden diák a helyi vállalkozásoknál 
tanulószerződéssel teljesíti gyakorlati képzését.

Képzési formák

 Négy évfolyamos gimnáziumi képzés évfolyamonként 1-1 tanulócsoportban. Emelt 
óraszámban tanítják a humán tantárgyakat

 Négy  évfolyamos  szakközépiskolai  képzés  pályaorientációs  belügyi-rendészeti 
képzéssel egészült ki.

 Szakiskolai képzés gépész és kertész szakmacsoportban

Érettségi utáni szakképzés 2010-ben 13 évfolyamon 35 fővel történik, szakiskolai képzés gépész és 
kertész szakmacsoportban 34 fővel.

13. sz. táblázat
I. Rákóczi György Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

Csoportok 
száma

tanulói létszám

Gimnázium 9. évf. 2 76

10. évf. 2 55

11. évf. 2 55

12. évf. 1 34

Szakközép-
iskola 
nappali 
képzés

9. évf. 1 43

10. évf. 2 64

11. évf. 1 35

12. évf. 2 49

Összesen 13 411

Átlaglétszám Gimn: 31,4   Szakközép: 31,8

Intézményi statisztika 2009. október

4. Pedagógiai szakszolgálati ellátás helyzete 

4.1. Pedagógiai szakellátást biztosító intézmények a kistérségben:

2005 szeptemberében kezdte meg működését a Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi 
Társulás Pedagógiai Szakszolgálata.

A pedagógiai szakszolgálat a nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását, a szülők és a 
pedagógusok munkáját segíti a gyermekre és a környezetére irányuló speciális tevékenységével.

Az intézmény alapítás és működtetés indokai: 

48/103



Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás  közoktatási fejlesztési terve 
2008-14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A különböző fejlődési zavarokkal rendelkező, különleges bánásmódot igénylő gyermekek/tanulók 

arányának növekedése;
Területi egyenlőtlenség volt az ellátásban, mivel nem minden szülő vállalta az utaztatást;
A gyermek/tanuló lakóhelyén vagy annak közelében célszerű biztosítani a minőségi ellátást.

A pedagógiai szakszolgálat keretén belül:

- nevelési tanácsadás,

- logopédiai ellátás,

- gyógytestnevelés

- továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás működik

Feladatok és ellátási helyek: 14. sz. táblázat

Nevelési

tanácsadás

2006. 2007.

Logopédiai 

ellátás

2006. 2007.

Gyógy-

testnevelés

2006. 2007.

Pálya-

választás

2006. 2007.

Létavérte
s

székhely

X X X X X X X X

Derecske

telephely

X X X X X X X -

H. pályi

telephely

X X X X X X X X

Álmosd - X X X - X - X

Bagamér X X X X X X - X

H.bagos - X X X - X X X

Kokad - X X X - X - X
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Konyár - X X X - - - X

M.pályi - X X X X X - X

Sáránd X X X X X X - -

Mikepérc
s

X X X X X X -

2008-tól az ellátási helyek közül kikerült a mikepércsi óvoda és általános iskola, mivel a község a 
Debreceni Kistérség tagja lett.

A  szakemberek  10  településen  végzik  feladataikat,  a  székhelyen  rendszeres  megbeszéléseken 
hangolják  össze  és  értékelik  a  munkát,  valamint  esetmegbeszéléseken,  tréningen, 
továbbképzéseken vesznek részt.

A pedagógiai szakszolgálat feladatait 13 főállású és 5 részmunkaidős munkatárs látja el megfelelő 
szakképzettséggel, jó szakmai felkészültséggel, a szülőkkel, pedagógusokkal együttműködve.

Alkalmazotti összetétel:

3,5 logopédus

4 pszichológus

2 fejlesztő pedagógus

1 gyógypedagógus+heti 20 óra megbízással

2 ügyvitelt ellátó

A központban és a telephelyeken a felszereltség megfelelő, a nevelési tanácsadáshoz szükséges 
eszközök biztosítottak. A logopédiai szolgáltatáshoz valamennyi település minden óvodájában és 
általános iskolájában rendelkezésre állnak az eszközök. A gyógytestneveléshez mozgásterápiára is 
használatos  szobát  alakítottak  ki  a  létavértesi  központban,  2007-től  a  gyógyúszás  feltételei  is 
biztosítottak  az  Arany  János  Általános  Iskola  uszodájában.  12  általános  iskola  tornatermi 
felszerelése kínál lehetőséget a gyógytestnevelésre. 

A  pályaválasztási  tanácsadás  keretében  pedagógiai-pszichológiai  tanácsadás  a  létavértesi 
központban valósul meg, az osztályfőnöki órák és a szülői értekezletek megtartása a települések 
iskoláiban történik.

Az ellátottak száma szakfeladatonként:

Nevelési tanácsadás/fő 15. sz. táblázat
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Az ellátás időpontja Ellátott gyermekek 
száma:

Alkalom 
szám:

Szakvélemények 
száma:

2006/2007. tanév 614 3884 367

2007/2008. tanév 683 4098 187

2008/2009. tanév

(becsült)

620 3720 200

2009/2010 tanév

(becsült)

620 3720 200

2010/2011. tanév 
(becsült)

620 3720 200

Logopédia/fő 16. sz. táblázat

Az ellátás időpontja

Ellátott feladat

Egyéni 

terápia:

Csoportos

terápia:

Összes

terápia: 

ellátásra várók

száma:

2006/2007. tanév - - 442 150

2007/2008. tanév - - 491 100

2008/2009. tanév (becsült) - - 500 30-50

2009/2010. tanév (becsült) - - 500 30-50

2010/2011. tanév (becsült) - - 500 30-50

Az ellátásra várók száma csökken, mert 1 logopédus-gyógypedagógus alkalmazására kerül sor 
2008 szeptemberétől.

Gyógytestnevelés/fő 17. sz. táblázat
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Az ellátás időpontja: Gyógy 
úszás

Egyéni 

gyógy

testnev.

Csoportos

Gyógy

testnev.

Összes 

2006/2007. tanév - - 565 565

2007/2008. tanév 6 - 595 595

2008/2009. tanév (becsült) 30 - 600 600

2009/2010. tanév (becsült) 30 - 600 600

2010/2011. tanév (becsült) 30 - 600 600

Még nem minden településen végeztek szakvizsgálatot a tanulók körében, így pontos adatok az 
ellátatlan tanulókról nincsenek. 

Pályaválasztás/fő 18. sz. táblázat

Az ellátás 

időpontja

Pályaválasztási tevékenység

P. választási

tanácsadás

Pálya-
orientációs 
tanácsadás

Osztály

főnöki óra

Szülői értekezlet

2006/2007. 
tanév

441 50 13 13

2007/2008. 
tanév

345 27 10 10

2008/2009. 
tanév (becsült)

400 60 12 12

2009/2010. 
tanév (becsült)

400 60 12 12

2010/2011. 
tanév (becsült)

400 60 12 12
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A  pályaválasztási  tanácsadás  a  8.  évfolyamosokra  terjed  ki,  a  pályaorientációs  tanácsadás  a 
fiatalabbakra vonatkozik. 

Az ellátás  zömében  az  5-14 éves  korúakra  irányul.  A kistérségi  célcsoport  által  a  pedagógiai 
szakszolgálatot igénybe vevők aránya több mint 30 %. Nem teljes körű a rászorulók ellátása a 
beszédjavítás, a pályaválasztási tanácsadás és a gyógytestnevelés területén.

A prevenció érdekében komplex pedagógiai-pszichológiai szűréseket végeznek a nagycsoportosok 
körében, minden év szeptemberében a logopédusok artikulációs szűrést végeznek a nagycsoportos 
óvodások és az első osztályosok körében. A szűrést követően egyéni és csoportos terápiákkal indul 
a  fejlesztés.  Az  enyhébb  esetekben  az  óvodai,  iskolai  pedagógusok  végzik  a  fejlesztést,  a 
súlyosabb eseteket a szakszolgálat szakemberei fejlesztik.

Évenként  kétszer  Hírlevélben  tájékoztatják  az  önkormányzatokat  és  a  nevelési-oktatási 
intézményeket  a  szakszolgálat  munkájáról,  rendezvényekről,  szakmai  kérdésekről.  Rendszeres 
kapcsolatban  állnak  a  kistérségi  óvoda-és  iskolavezetőkkel,  a  gyermekjóléti  és  családsegítő 
szolgálatokkal.

5. Az oktatás-igazgatás helyzete:
A  kistérségi  társulásban  lévő  önkormányzatok  –Derecskét  kivéve  -  nem  rendelkeztek 

tanügyigazgatásban jártas szakemberrel semmilyen konstrukcióban. 
Kistérségi szinten legalább egy részfoglalkozású munkatárs foglalkoztatására volt igény, hiszen a 
fenntartók és az intézményvezetők számára is fontos lenne a szakavatott tanügyi-, közalkalmazotti 
jogi tanácsadás, az alapdokumentumok elsődleges jogi normakontrollja. A távlati tervekben akkor 
célozható  meg  részfoglalkozású,  vagy  teljes  munkaidőben  alkalmazható  közoktatási  (esetleg 
megosztva  közművelődési  vagy  szakszolgálati)  szakember  foglalkoztatása,  ha  azt  a  kistérségi 
normatív finanszírozás lehetővé teszi. 

A Társulási Tanács döntése értelmében 2009 óta Derecske Város Önkormányzat oktatási referense 
látja  el  tanügy  igazgatási  feladatokat  a  kistérségi  munkaszervezet  megbízásából,  elsősorban  a 
munkaszervezet  részére.  A kialakult  gyakorlat  szerint  részt  vesz  a  kistérségi  állami  támogatás 
igénybevételének és elszámolásának munkájában, elvégzi a munkaszervezetben adódó kistérségi 
közoktatási  feladatokat,  munkaszervezet  vezetőjének  felkérésére  tanácsadással  közreműködik  a 
különböző, a kistérségben működő közoktatási intézmények, társulások fenntartói problémájának 
megoldásában.
   
6. Alapfokú művészetoktatás helyzete

A kistérségben nagy hagyományai vannak az alapfokú művészetoktatásnak. Derecskén a 
Bocskai Általános Iskola és Alapfokú művészetoktatási  Intézmény és Bagamérban az  Óvoda, 
Általános és Alapfokú Művészeti  Iskola látja  el  a  helyi  művészeti  oktatáson kívül a környező 
településeken e feladatot önként vállalt szolgáltatásként. Jelenleg a két iskola kihelyezett csoportjai 
lefedik a kistérség településein jelentkező igényeket
 A  kistérségben  Hajdúbagoson a  nyíregyházi  Abigél Két  Tanítási  Nyelvű  Általános  Iskola,  
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
művészeti iskolai tagozata működtet telephelyet. 
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A derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI a következő tanszakokon folytat 

művészeti  az oktatást:

Zeneművészet:

• hangszeres tanszakok   – furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, 

tuba, szaxofon, ütő, gitár, zongora, harmonika, hegedű,brácsa csenbaló, gordonka.

• elméleti tanszakok – szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet

Táncművészet: 

• néptánc tanszak

• modern tánc

Képző-és iparművészet:

• grafika

• festészet

Az intézmény, a társulást alkotó települések fenntartói igényei szerint ellátja Sárándon, Tépén és 
Konyáron is az alapfokú művészeti oktatást az igényeknek megfelelően. A társulás keretében az 
önkormányzatok  kiegészítő  támogatással  járulnak  hozzá  a  művészetoktatás  helyi  kínálatának 
fenntartásához.

A bagaméri Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a következő tanszakokon folytat 
művészeti  oktatást:

Táncművészet:

• néptánc

Képző- és iparművészet:

• grafika

• kerámia

Színművészet:

• színjátszás

Az  intézmény  Bagamér  több  telephelyén  kívül  tagozatot  működtet  Álmosdon,  Létavértesen 
mindkét iskolában, Fülöpön és Kokadon és Nyírbélteken.

19. sz. táblázat
Alapfokú művészetoktatásban részesülők száma településenkénti bontásban 2009/2010.

település Zeneművészet

Táncművészet

(néptánc)

Képző és ipar-
művészet

Színművészet, 
dráma

elők. 1-6.

évf.

elők. 1-6.

évf.

elők. 1-6.

évf.

elők
.

1-6.

évf.

Álmosd - - - - 55 - - 22 - - - 77

Bagamér - - - 74 111 - - 56 - - 28 269

Derecske 8 144 - 26 250 - 0 47 - - - -
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Nyírbéltek - - - - 96 - - - - - - 96

Hosszúpál
yi

- - - - - - - - - - - -

Kokad - - - - - - - 21 - - - 21
Konyár
Létavértes - - - - 94 - - 123 - 16 - 233

Monostor-
pályi 

- - - - - - - - - - - -

Sáránd

Fülöp
- - - - 64 - - 19 - - - 83

  7. Diákotthoni, kollégiumi ellátás jellemzői:
A kollégiumi ellátást egy tagintézményként működő kollégium látja el Derecskén az I. Rákóczi 
György  Gimnázium,  Szakközépiskola  és  Kollégiumban,  a  100  férőhelyes  korszerű  Lórántffy 
Zsuzsanna Kollégium. 
Az  iskola  és  a  kollégium  közös  igazgatású  egységet  képez  4  főállású  nevelőtanárral,  illetve 
óraadókkal. 
A 2010-ben 100 férőhelyre bővült, korszerű, komfortos kollégiumi intézményegység jól szolgálja 
a középiskola igényeit, maximális a kihasználtsága, s az állami támogatásnak köszönhetően szinte 
az egyetlen olyan közoktatási intézmény, melynek működtetéséhez alig szükséges önkormányzati 
önerő.

Stratégiailag  fontos  a  kistérség  számára  a  kollégium  megtartása,  folyamatos  komfortosítása, 
felszereltségeinek javítása,  hiszen az intézmény képzési  profiljából  adódik,  hogy magas a  más 
településről érkezők száma.

8. Pedagógiai szakmai szolgáltatások (szakmai szolgáltatási feladatok, humánerőforrás, 
infrastrukturális és tárgyi feltételrendszer

A közoktatási  intézmények  és  a  fenntartók,  a  pedagógusok  szakmai  munkáját,  a  tanulók 
érdekvédelemmel összefüggő tevékenységét szakmai szolgáltatások segítik.
A kistérség nevelési-oktatási intézményei, a pedagógusok, rendszeresen igénybe veszik a szakmai 
szolgáltatást. Képzések, továbbképzések keretében készültek fel a nevelési, pedagógiai programok 
felülvizsgálatára,  az  intézményi  szabályzatok  módosítását,  felülvizsgálatát  szaktanácsadói 
segítségnyújtással végezték el.

Évtizedes hagyománya van az óvoda- és iskolavezetők együttműködésének. Munkaközösségben, 
majd 2004-től bíróság által bejegyzett szervezetként, Érmelléki Iskolaszövetség néven szervezik ön- 
és  továbbképzésüket,  fórumot  teremtettek  egy-egy  aktuális  téma  közös  feldolgozásához,  a 
tapasztalatcseréhez. Sikeres az évenként megrendezett kistérségi konferencia. 
Gazdái  a  tanulói  versenyeknek,  tervezik  a  szakmai  közösségek  (óvodapedagógusok,  tanítók, 
tanárok)  együttműködési  lehetőségeinek,  formáinak  kidolgozását.  2005-ben  18  szakmai 
munkaközösség alakult meg a kistérségben.
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A  szakmai  szolgáltató  szervezetek  akkreditált  tanfolyamait  a  felsőoktatási  intézmények 
posztgraduális  képzését  szép  számban  és  változatos  formában  veszik  igénybe  a  kistérség 
közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok.
Felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezők között ma már nem ritka a szakvizsgázott 
pedagógus,  örvendetes,  hogy  szinte  minden  intézményben  van  szakképzett  fejlesztő  pedagógia 
szakos.
Az általános  iskolai  igazgatók,  igazgatóhelyettesek  körében népszerű  a  szakvizsga  megszerzése 
érdekében elvégezhető közoktatás-vezetői szak, a legtöbb iskolában szisztematikusan törekszenek 
arra,  hogy  a  hiány  szakokat  tanítók,  tanárok  posztgraduális  képzésben  szervezett  újabb 
szakképesítéssel rendelkezőkkel oldják fel. Mára már nem ritka a 3 tantárgyra képesített pedagógus.

9. Helyettesítési rendszer:
A  kistérség  nevelési-oktatási  intézményeiben  dolgozó  pedagógusok  helyettesítési  rendszere 
nyújtotta lehetőségeket nem hasznosították megfelelően. A távolságok miatt a szakos ellátottságot 
javító  gyakorlat  működtetésére  csak  a  közeli  településeken,  a  társulásokban  illetve  mikro-
térségekben van példa.  A helyettesítési  rendszer nem valósult  meg a kistérségen belül,  viszont 
nagy előrelépés, hogy a társulások megalakításával a társulásban fenntartott intézmények esetén 
biztosított a 100%-os szakos ellátottság.

10. Intézményfenntartó társulások a kistérségben:
A kistérségben öt  intézményfenntartó társulás működik:

• Bagamér-Kokad intézményfenntartó társulás

• Derecske-Konyár-Sáránd-Tépe ált. iskolai társulás

• Derecske-Konyár-Sáránd-Tépe óvodatársulás

• Hossszúpályi-Monostorpályi-Hajdúbagos ált. iskolai társulás

• Hossszúpályi-Monostorpályi-Hajdúbagos óvodatársulás

A  Derecske-Létavértes  kistérség  települései  között  született  megállapodás  értelmében  a 
közoktatás-fejlesztési  komponensből  a  kistérség  elsősorban  az  alapfokú  oktatás  terén 
szükséges  fejlesztéseket  szeretné  megvalósítani,  e  feladatok  prioritását  jelölte  meg  a 
fejlesztési célok között a kistérségi Fejlesztési Tanács.

56/103



Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás  közoktatási fejlesztési terve 
2008-14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS LEHETSÉGES KÖZÉPTÁVÚ CÉLJAI ÉS 
FELADATAI

(2008-2014.)

1. A kistérség társadalmi, gazdasági és demográfiai prognosztizációja

1.1. A kistérségben nem várható domináns változás a foglalkoztatás tekintetében. A gazdaság 
szerkezeti  változása  nincs  kilátásban  Derecske  és  Létavértes  városokban  és  a  környező 
települések kihatásai sem kedvezőbbek. 

2. Várható létszámok az óvodákban:
                            Az óvodások számának várható alakulása 20. sz. táblázat

Óvodások száma 2007/08.
Tények

2008/09.
Terv

2009/10. 
terv

2010/13. 
terv

Álmosd 82 69 66 70
Bagamér 132 128 130 134
Derecske 316 316 316 316
Hajdúbagos 64 61 59 62
Hosszúpályi 245 240 272 270
Kokad 26 24 22 26
Konyár 95 117 116 101
Létavértes 357 325 312 312
Monostorpályi 67 62 61 51
Sáránd 76 78 90 90

Az  óvodai  létszámok  a  0-2  éves  korosztály  számából  kiindulva  a  következő  években 
Monostorpályi,  Konyár  esetében  csökkenést  jeleznek,  Bagamér,  Derecske,  Létavértes,  Álmosd 
esetében stagnálás várható, a többi településen az óvodai létszámok bővítésére kell felkészülni. Az 
elmúlt  két  évben  tapasztalható  jelentős  létszámnövekedés  Hosszúpályiban  például  az 
esélyegyenlőségi tervben rögzített, a hhh gyermekek kötelező beóvodázásának köszönhető, melyet 
az óvodáztatási támogatás is ösztönöz.   

Ált. iskolások számának várható alakulása 2008-2013. 

Az általános iskolák a jelentős csökkenés után – Kokad,  Monostorpályi és Hajdúbagos kivételével 
tanuló létszámaik stagnálásával számolnak 2014-ig, a kistérség  települései a jelenlegi formájában 
szeretnék az óvodai ellátást és a nyolc évfolyamos iskoláztatást fenntartani és helyben biztosítani.  
Az általános iskola 1-8.  évfolyamának fenntarthatósága Kokadon, a későbbiekben bekövetkező 
létszám  apadás  következtében  Álmosdon,  Hajdúbagoson  és  Monostorpályi  esetében 
megfontolandó, de a 2013-as közoktatási reformig semmiképpen nem kivitelezendő feladat.
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V. A kistérségi oktatás jellemzői

1. Állapotjellemzők  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

• kvalifikált, elkötelezett pedagógusok,

• az iskolahasználók és az önkormányzatok 

ragaszkodása  a  helyi  óvodáztatáshoz, 
iskoláztatáshoz,

• szándék  a  pedagógus  kompetenciák 

folyamatos  megújításában  (integrált 
oktatás,  kompetencia  alapú  nevelés-
oktatás módszertana, stb.),

• a  közoktatás  tartalmi,  infrastruktúrális 

megújításában elkötelezett fenntartók,

• a  szakos  ellátás  kiterjesztését  szolgáló 

helyettesi  rendszermegvalósítására  tett 
konkrét lépések,

• a pedagógiai  szakszolgálat  kiterjedtsége, 

ellátás helyben,

• esélyegyenlőségi  intézkedési  tervekhez 

kapcsolódva  további  programok 
elindítása

• heterogén,  az  átlagosnál  kedvezőtlenebb 

társadalmi,  szociális  és  kulturális  hátterű 
lakosság,

• gyermekvállalói kedv hanyatlása,

• finanszírozási gondok a közoktatásban,

• növekvő esélykülönbségek, 

• a  hozzáadott  érték  kimutatását  biztosító 

mérés-értékelési  intézményi  gyakorlat 
hiánya,

• együttműködési  nehézségek  az  újonnan 

létrejött  társulásokban,  a  társult 
intézmények között, 

• az óvoda és iskolaépületek infrastruktúrája 

(sok a  funkcionális  helyiségek  hiányával 
küszködő, rosszul felszerelt intézmény),

• a  létrejött  intézménytársulás 

életképessége, kohéziója,

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

• a  központi  források  esélyei  (NFT  II., 

TÁMOP, TIOP),

• a kistérségi, mikro-térségi összefogásban 

rejlő további előnyök,

• a  kistérségi,  társulási  normatív 

többletfinanszírozás előnyei,

• települések  összefogása  a  halmozottan 

hátrányos  helyzetű  gyermekek,  tanulók 
segítésére  esélykompenzációjára  az 
oktatási,  egészségügyi,   szociális  és 
kulturális területeken,

• a  gyermeklétszám  apadásából  fakadó 

következmények  felmenő rendszerben az 
iskolákban,

• információhiány,  a  2013-ra  tervezett 

közigazgatási  és  közoktatási  reform 
okozta  változásokra  való  felkészülés 
problémái

• a  növekvő  marginalizálódás,  az  etnikai 

kisebbség elszigetelődése,

• a  létszámfüggő  normatív  finanszírozás 

hatásai,
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• a  tanítás-tanulás  kínálatát  elősegítő 

tanórán kívüli  programok kiterjesztése a 
társult iskolákban,

• az  alapfokú  művészetoktatás  kistérségi 

feladatellátásának  kiteljesítése.

• a  fejlesztéseket  indukáló  források 

elapadása, szűkülése,

• a  társulások  stabilitását  veszélyeztető, 

helyi  döntések  (esetleges  kiválások, 
átlépések  labilissá  tehetik  az 
intézménytársulást),

• bonyolult  és  a  helyi  kompetenciákat 

meghaladó pályázatok,

• a  spontán  szegregációt  elősegítő 

folyamatok  felerősödése  (települések 
népesség  fogyása,  a  hátrányos  helyzetű 
lakossági populáció koncentrációja,

• az  „eltűnő”  címzett  támogatások  hiánya, 

következményei  (pl.  pedagógus 
továbbképzés,  szakmai  szolgáltatások 
normatívája, stb.),

• a  professzionális  vezetéshez  szükséges 

kompetenciák hiánya

• a  pályázati  konstrukciók  elszámolási 

nehézkessége,  illeszkedési  disszonanciák 
(igények és támogatott területek)

2. A stratégiai fejlesztés lehetséges irányai, tartalma

• újabb intézményfenntartó társulás, mikro-

társulás  fenntartása,  társuláson  kívüli 
intézmények bevonása

• a  közoktatási  szolgáltatások  kistérségi 

tartalmi megújításához szükséges vezetői 
és pedagógus kompetenciafejlesztés

• a  közoktatáshoz  kapcsolódó 

szolgáltatások  fejlesztése  (szakszolgálat, 
prevenció,  szociális,  mentális 
szolgáltatások)

• az  iskolák  által  nyújtott  szolgáltatások 

színvonalának  emelése:  tehetségpont, 
integrációs nevelés további működtetése, 
kompetencia  alapú  oktatás-nevelés, 
szakos  ellátottság,  helyben  szervezett 
logopédiai,  gyógytestnevelési 
szolgáltatások minden településen

• az  idegen  nyelvoktatás 

feltételrendszerének  erősítése 
(prioritásként  az angol).

• az együttműködések  további erősítése:

 a fenntartók között és az

 intézmények között,

 pedagógus közösségek között,

 az intézményhasználók körében

• az  intézményi  infrastruktúra 

fejlesztésének  ellátási  igények  szerinti 
fejlesztése,

• a  szolgáltatások  körének  bővítése, 

kiterjesztése  a  kistelepülések 
iskolahasználói számára,

• a  rugalmas  szakember  foglalkoztatási 

módok  kiterjesztése  az 
intézményfenntartó társulásokra,

• az  esélykompenzációt  elősegítő  oktatási 

szolgáltatások  forrásmenedzsmentjének 
elősegítése.
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VI. A KÖZOKTATÁSFEJLESZTÉS STRATÉGIAI ELEMEI 

„Az esélyhátrányokat leküzdő, kompetencialapú közoktatásért”

1. Oktatáspolitikai környezet:

A  Derecske-Létavértes  Többcélú  Kistérségi  Társulás közoktatási  feladatellátásnak 
összehangolása és tervezése tekintetében orientáló az egész életen át  tartó  tanulásra,  a tartalmi 
megújításra  vonatkozó stratégia,  amely az oktatási  ágazat  számos területét  átfogja  (közoktatás, 
szakképzés,  felnőttoktatás,  stb.)  Pillanatnyilag  átmenetinek  tekinthető  helyzet  alakult  ki:  még 
érvényben van az elmúlt nyolc évben kialakított gyakorlat, jogszabályi környezet, ugyanakkor az 
új  kormány  megalakulásával  körvonalazódik  egy  egészen  más  szemléletű,  az  eddiginél 
központosítottabb  oktatási  rendszer,  melynek   működtetéséről  az  első  konkrét  elképzelések 
várhatóan 2011 nyarára válnak nyilvánossá.
A 2013-ban várható a közoktatási rendszer teljes átalakítása, melyről egyelőre kevés információ 
látott  napvilágot.  A  fenntartók  és  az  intézmények  számára  2012-es  év  legfontosabb  szakmai 
kihívása lesz az reform intézkedéseire való felkészülés, melynek egyik leghatékonyabb formája a 
kistérségi  szinten  való  folyamatos  egyeztetés,  a  szakmai  együttműködés,  jó  gyakorlat, 
tapasztalatcsere.
2. Prioritások:

2.1.A közoktatás szolgáltatások minőségének és eredményességének javítása a közoktatás 
stratégiailag kiemelt feladataira alapozottan, figyelemmel a 2013-ban várható közoktatási 
reform elképzelésekre

2.2.A kistérségi települések együttműködésén, kölcsönös előnyökön alapuló koordinációk, 
fenntartható és flexibilis kooperáció működtetése.

2.3.A  hátrányos  (halmozottan  hátrányos)  helyzetű  gyermekek  és  tanulók 
esélykompenzációjának elősegítése. 

2.4.A közoktatási  infrastruktúra fejlesztése

2.5. Hatékony tanulásszervezési eljárások és módszerek minél szélesebb körű elterjesztése 
a kistérség nevelési-oktatási intézményei körében.

2.6.A kistérségi közoktatási humánerőforrásának fejlesztése a közoktatás-irányítás és a 
szakszerű tanügyigazgatás területén egyaránt

Az együttnevelés, az inkluzív pedagógiai gyakorlat feltételeinek megteremtése és folyamatos 
fejlesztése.
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A regionális középiskolai ellátás és a szakképzési stratégia alakítása a közoktatási igényekkel 
összhangban.

3. Feladatok:

3.1. A közoktatás szolgáltatások minőségének és eredményességének javítása a közoktatás 
stratégiailag kiemelt feladataira alapozottan.

a. Az  intézmények  infrastruktúrájának  fejlesztése,  komfortosítása  a  megtartó  vonzerő,  az 
esélyegyenlőség,  a  társulásban,  mikro-társulásban  vállalt  feladatellátás  optimalizálása 
érdekében.

b. A pedagógusok módszertani  megújításának elősegítése (pl. kompetencia alapú nevelés-
oktatás, az integrált nevelés módszertana, pedagógiai mérés-értékelés helyi gyakorlatainak 
megalapozása, stb.).

c. A mikro-térségen belüli szakellátottság fenntartása
d. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás fenntartása, szakember ellátottság fejlesztése a 

reális és sürgető igények teljesítése érdekében a nevelési tanácsadás, a korai fejlesztés, a 
logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés és a pályaválasztási tanácsadás területén.

3.2.A kistérségi települések közötti együttműködésén, kölcsönös előnyökön alapuló 
szakmai projektek, fenntartható és flexibilis kooperáció működtetése.

a. Az óvodai ellátás helyben tartását lehetővé tevő intézményhálózat tervezése a települési 
gyermeklétszám figyelembevételével (kritikus létszámcsökkenés esetén épületkiváltással, a 
kötelező felvétel miatti létszámbővítés megszervezésével).

b. Az  óvodai  és  iskolai  szolgáltatási  kínálat  kibővítése  a  társulás  keretében,  közös 
forráskutatással.

c. A  humánerőforrás  fejlesztés  összehangolása  a  hiányzó  képzettségekre  kiterjesztve,  a 
megszerzett kvalifikációk összehangolt hasznosítására törekedve.

d. Átgondolt  kapacitás  tervezés  a  társult  települések 0-3 évesek létszámaira és a migráció 
jellemzőire tekintettel: egységes óvoda és bölcsőde intézménytípus kialakításával

e. A többcélú kistérség által nyújtható szolgáltatások szakszerű tervezése, kapacitásfejlesztés 
a  települési,  társulási  igényekre  alapozottan  (pedagógiai  szakszolgálat,  alapfokú 
művészetoktatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás és a pedagógusképzés összehangolása).

f. A különböző fejlettségi szintű települések közötti különbségek csökkentése.

4.  A hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű gyermekek és tanulók 
esélykompenzációjának elősegítése.

A 2003.  évi  CXXV.  törvény az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról 
kimondja és az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 85.§ alapján kötelező érvényűvé vált a 
települési esélyegyenlőségi tervek elkészítése.
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A 2003. évi CXXV. törvény 27. §  (1) szellemében az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed 
minden olyan nevelési,  oktatási, képzési tevékenységre,  amely az önkormányzati  fenntartású 
óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban, kollégiumokban, alapfokú művészeti oktatási 
intézményekben és a szakszolgálatokban folyik. A kistérség valamennyi települése elkészítette az 
esélyegyenlőségi tervét, amelyekkel szinkronizálva készült el jelen közoktatási feladatellátás terv, 
azzal összhangban alapozza meg a következő időszak fejlesztési stratégiáját.

A fenti törvényi háttér  szellemében  Derecske város, Létavértes város, Hosszúpályi nagyközség, 
Álmosd, Bagamér, Hajdúbagos, Kokad, Konyár, Sáránd és Tépe községek 
önkormányzatai  kidolgozták  a társulások  közoktatási  esélyegyenlőségi  helyzetelemzését  és 
programját,  vállalva,  és  a  végrehajtáshoz  szükséges  akciótervet,  melyet  a  fenntartó 
önkormányzatok elfogadtak és végrehajtanak. 
2010-re  jelentős  előrelépés,  hogy  a  jegyzők  és  intézményvezetők  együttműködésének 
köszönhetően szinte teljes körűvé vált a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása, 
beóvodázása.  A  felderítésnek  köszönhetően  ugyan  jelentősen  megnőtt  a  kistérségben  a 
halmozottan hátrányos helyzetűek száma, de csak így garantálható, hogy miden rászoruló gyermek 
igénybe vehesse a szociális ellátásokat. 

5.  A társulási közoktatási esélyegyenlőségi programjának célja

 A közoktatás  terén  megvalósuló  esélyegyenlőség  elősegítése  a  társuláshoz  tartozó  és  a 
társulás által fenntartott közoktatási intézményekben. 

 Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése.

 Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz.

 A  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  és  a  sajátos  nevelési  igényű  tanulók 
esélyegyenlőségének  biztosítása  és  előmozdítása  a  nevelési-oktatási   folyamatokban 
(támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, 
javítják az iskolai sikerességet).

 A diszkriminációmentesség,  szegregációmentesség,  az  oktatási  és  társadalmi  integráció 
támogatása.

a. A kistérségi esélyegyenlőséget segítő közoktatási gyakorlathoz meg kell jelennie az alábbi   
fő elemeknek:

⇒ A települési  esélytervek  megvalósításának  elősegítése,  az  operatív  kistérségi  feladatok 

megjelölése, cselekvési programok indítása.

⇒ Forrásmenedzsment terv kialakítása az esélyegyenlőségi programok teljesítése érdekében
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Szociális helyzetkép az óvodások, általános iskolások körében településenként
22. sz. táblázat

Óvodáso
k 

száma /fő

SNI-s HH/
HHH

Ó-ba 
be 

nem 
íratott

3 
éves

Ált. 
isk.
Tan.

Sz /fő

SNI-s HH/
HHH

Magá
n

tan

Álmosd 66 1 42/27 - 171 7 87/49 -
Bagamér 135 - 125/102 10 330 26 304/249 -
Derecske 316 4 164/84 0 753 17 390/172 12

Hajdúbagos 63 0 18/15 1 158 - 82/59 -
Hosszúpályi 272 1 184/120 3 521 45 437/280 -

Kokad 32 - 28/23 0 75 2 70/47 -
Konyár 1 81/65 1 250 214/149 8

Létavértes 324 3 117/79 2 811 20 298/185 3
Monostorpályi 73 1 1946-08-

01
- 164 3 31/31 -

Sáránd 86 2 45/25 1 219 - 104/87 4
2009. októberi adatok

6. A közoktatási  infrastruktúra fejlesztése

6.1.  A  településeken  olyan  infrastruktúra  kialakítására  van  szükség  hosszútávon,  amely 
multifunkcionális építményként a közoktatási feladatellátás mellett a települéközművelődési, 
szociális és egészségügyi feladatait is teljesíti. Azokon a településeken, ahol teljes mértékben 
felszabadulnak  az  eddig  oktatási  célokat  szolgáló  épületek,  hasznosításukat  előtérbe  kell 
helyezni a közművelődési, szociális és egészségügyi feladatok ellátásához. 

6.2. Az épületek felújítása mellett  kiemelten szükséges kezelni az intézmény legmodernebb 
feltételeknek megfelelő informatikai fejlesztését, amely lehetővé teszi az IKT technikák napi 
használatát a közoktatásban, egyúttal lehetőséget nyújt a település lakossága számára is azok 
használatára.

6.3 A 21.  századi  iskola  eszközszükségletének,  ezen  belül  a  korszerű  info-kommunikációs 
eszközök biztosítása. 

7. Hatékony tanulásszervezési eljárások és módszerek minél szélesebb körű elterjesztése a 
kistérség nevelési-oktatási intézményei körében
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7.1. Az általános iskolák 6. és 8. évfolyamos tanulóinak kompetenciamérési eredményei a 
legtöbb  esetben  az  országos  átlag  alattiak.  Intézkedési  tervek  készítésekor  fel  kell  tárni 
azokat az okokat, amelyek a pedagógiai tevékenység színvonalának elmaradásához vezettek, 
meg  kell  határozni  az  azok  megszüntetéséhez  szükséges  tennivalókat.  A  hatékony 
tanulásszervezésre, a szövegértés és a matematikai eszköztudás fejlesztésére kell kidolgozni 
olyan módszereket, amelyek megerősítik a kompetencia alapú tudáselemeket és eredményhez 
vezetnek.

7.2. A kompetencia-alapú oktatás  hatékonyabbá tétele  érdekében szükséges a képességek – 
különösen  az  alapképességek  –  fejlesztési  programjainak  széles  körű  alkalmazása,  a 
gondolkodási képességet fejlesztő programok megismerése, alkalmazása a közoktatás több 
területén.  A  társuláson  belül  és  térségi  szinten  az  intézményi  jó  gyakorlat  átadásával  a 
kooperatív  tanulási  forma,  a  projektmódszer  elsajátításával  különösen  a  szociális 
kompetencia fejlesztésének területén érhetők el sikerek.

8.A régió közoktatási humánerőforrásának fejlesztése a közoktatás-irányítás és a 
pedagógiai feladatokat ellátók területén egyaránt

8.1. A települési és kistérségi közoktatás irányításában résztvevők képzése és továbbképzése

8.2.   A  gyermek-  és  a  tanulólétszám  csökkenése  miatt  feleslegessé  váló  pedagógusok 
felnőttképzésbe vagy szociális ellátásba való bevonása

8.3.  Az  intézményhasználókat  és  az  intézmények  társadalmi  környezetét   tájékoztató 
információs rendszer kifejlesztése.

9. Az együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és 
folyamatos fejlesztése

9.1.  Az  együttnevelés  feltételeinek  megteremtése  és  gyakorlatának  minél  szélesebb  körű 
elterjesztése  mind  a  hátrányos  helyzetű,  mind  a  roma,  mind  a  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek,  tanulók  és  a  többi  gyermek,  tanuló  vonatkozásában.  A  kistérség  társadalmi 
jellemzői, az egyes területeken nagy számban élő roma népesség, továbbá a sajátos nevelési 
igényű  tanulók  integrált  nevelését-oktatását  elősegítő  gyakorlat,  a  szociális  kompetencia 
fejlesztése sürgető feladat.

9.2.  Az  együttnevelést  megvalósító  intézmények  fenntartóinak  fel  kell  készülniük  az  e 
feladatellátásból  következő  speciális  szakemberek  intézményi  alkalmazására,  a  pedagógiai 
szakszolgálatot  és  a  pedagógiai  szakmai  szolgáltatást  nyújtó  intézményeknek  pedig  az  e 
feladatellátásból következő speciális szolgáltatások biztosítására.

11. Korszerű, hatékony és eredményes pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai 
szolgáltatás biztosítása valamennyi tanulónak és nevelési-oktatási intézménynek

11.1. Pedagógiai szakszolgálat
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- Nevelési tanácsadás 

 Szülők,  pedagógusok,  óvodák,  iskolák,  kollégiumok  kezdeményezése  alapján  vizsgálja, 
szakvéleményezi a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket.

 Az óvoda megkeresésére iskolaérettségi szakvéleményt készít az iskolakezdéshez.

 Segítséget  nyújt  a  gyermek  óvodai  neveléséhez,  a  tanuló  iskolai  neveléséhez  és 
oktatásához,  ha  a  gyermek,  tanuló  egyéni  adottsága,  fejlettsége,  képessége,  tehetsége, 
fejlődésének üteme indokolja. 

 Pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermekeknek, 
a tanulóknak, illetve támogatja a pedagógusok nevelő és oktató munkáját, segíti a családdal 
való kapcsolattartást. 

 A nevelési tanácsadó:

 Követi és ellenőrzi a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, 
tanulók szakvéleményében foglaltak végrehajtását, segíti a pedagógusokat a fejlesztési terv 
elkészítésében és a fejlesztő foglalkozások megszervezésében.

 A  szakértői  és  rehabilitációs  bizottság  által  készített  és  a  nevelési  tanácsadó  részére 
megküldött szakvélemény alapján segíti azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, 
iskolai,  kollégiumi ellátását,  akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.

Az új  feladatok  ellátása  az  érintett  tanulók  iskolai  megfigyelését,  a  pedagógusokkal,  fejlesztő 
pedagógusokkal  történő konzultációt  teszik szükségessé az eddigieknél  gyakrabban.  Az utazási 
költségeken túl az adminisztrációs munka is több lesz, ennek irodaszer vonzata is van.
A szakemberek létszámának bővítése is szükségesnek tűnik, hiszen a törvényben meghatározott 
esetekben  egyre  nagyobb  számban  igénylik  az  ellátási  körzethez  tartozó  intézmények  a 
szakvéleményeket.  A szakvélemények adnak segítséget a pedagógusoknak az egyéni fejlesztési 
tervek  elkészítéséhez.  A  tanulók  felzárkóztatásához  szükséges  fejlesztő  órákat  is  a  nevelési 
tanácsadó szakvéleménye alapján szervezik meg az iskolák.

- Gyógytestnevelés 

 Szakorvosi javaslat alapján végzi a tanulók állapot felmérését és speciális egészségügyi 
célú testnevelési foglalkoztatását. 

- Logopédiai szolgáltatás

 Szűrővizsgálatokat szervez és végez, foglalkozik a beszédhibák, a nyelvi-kommunikációs 
zavarok  javításával  és  a  diszlexia,  diszgráfia  diagnosztizálásával,  prevenciójával, 
gyógyításával.

- Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás

 Elvégzi  a  tanulók  adottságának,  tanulási  képességének,  irányultságának  szakszerű 
vizsgálatát és ennek eredményeként az iskolaválasztáshoz nyújt segítséget. 
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 Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadást végez.

A pedagógiai szakszolgálat feladatellátása bővíthető a megyei önkormányzat által jelenleg ellátott 
alábbi feladattal:

Ktv.  35.§  (1)  A  gyógypedagógiai  tanácsadás,  korai  fejlesztés  és  gondozás  feladata  a  sajátos 
nevelési igény megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek korai fejlesztése és gondozása 
a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtása.
(2) A fejlesztő felkészítés feladata, hogy azoknak a gyerekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos 
nevelési igényük miatt nem tudják teljesíteni, biztosítsa a fejlődésükhöz szükséges felkészítést a 
szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával. 
Az új feladat ellátása –a megyei önkormányzattal  történő egyeztetés és átszervezés után- utazó 
szakemberek megbízásával teljesíthető leghamarabb 2009-től.

11.2. Szakmai szolgáltatás

A  szakmai  szolgáltató  szervezetek  akkreditált  tanfolyamait,  a  felsőoktatási  intézmények 
posztgraduális  képzését  továbbra  is  igénybe kell  vennie  a  kistérség  közoktatási  intézményeiben 
dolgozó pedagógusoknak.
A  hiány  szakokat  tanítók  posztgraduális  képzésben  szerezzenek  újabb  szakképesítést  vagy 
áttanítással,  óraadással  megfelelő  szakképzettséggel  rendelkezők  foglalkoztatásával  oldják  fel  a 
szakos ellátottság problémáit. 
Mára már nem ritka a 3 tantárgyra képesített  pedagógus.  Ezt folytatni kell,  figyelemmel a nem 
szakrendszerű oktatás szakember szükségletére és a szakos ellátottság javítására.

12. Javaslat a közoktatási feladatellátás minőségirányításának kialakítására

• A  kistérség  intézményei  a  közoktatási  intézményfejlesztési  tervhez  igazodva  módosítsák/a 

helyi sajátosságok figyelembe vételével hangolják össze pedagógiai programjaikat  (nevelési 
terveiket, helyi tanterveiket) és a minőségirányítási programjaikat.

 a jó gyakorlat megismertetésének alkalmazása (pl. pedagógus és vezetői teljesítményértékelés, 
stb.)

12.1. A pedagógusok által végzett munka minőségének biztosítása
(a nevelő-oktató munkájának értékelése)

Az intézményeknek  rendelkezniük  kell  belső  eljárásokkal  a  pedagógusok  által  végzett  munka 
minőségének és a pedagógusok kompetens voltának biztosítására. Ezeket a külső értékelések során 
is  vizsgálni  kell.  (A  pedagógusok  rendelkezzenek  a  megfelelő  szakmai  és  pedagógiai 
felkészültséggel és tapasztalattal, legyenek képesek a teljesítményükre vonatkozó visszacsatolások 
kezelésére, teljesítményük ezek alapján való javítására,  az intézmény biztosítsa továbbképzésük 
lehetőségét, stb.)

12.2.Tanulás támogatás, eszközök és egyéb pedagógiai szolgáltatások
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Minden  intézményben  álljanak  rendelkezésre  megfelelő  eszközök  a  tanulás  támogatására, 
biztosítottak  legyenek  az  elvárható  pedagógiai  szolgáltatások.  (Ezek  kialakításakor  vegyék 
figyelembe az érintettek igényeit, visszajelzéseit és az intézmény rendszeresen vizsgálja felül és 
folyamatosan javítsa a szóban forgó szolgáltatások minőségét).

12.3.Nyilvánosság

Az intézmény rendszeresen tegyen közzé naprakész és objektív, mennyiségi és minőségi adatokat, 
információkat tevékenységéről.

12.4.A folyamatok célnak való megfelelése

A külső értékelési folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek az értékelés kitűzött 
céljainak.  (A  szakértők  rendelkezzenek  a  szükséges  szakterületi  és  minőségértékelési 
kompetenciával,  az  érintettek  (diákok,  szülők)  is  vegyenek  részt  a  külső  értékelésekben, 
alkalmazzák  a  következő  értékelési  modellt:  intézményi  önértékelés  –  helyszíni  látogatás  – 
jelentéstervezet – közzétett jelentés – követő tevékenység).

VIII. A KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS OPERATÍV FELADATAI:

1. Az egyes települések szerepe a térségi feladatellátásban

1.1.  A  kistérség  településeinek  munkamegosztást  kell  kialakítaniuk  a  közoktatás  operatív 
feladataiban:

• szakmai,  szülői  fórumok  előadók  meghívásával,  pedagógusképzések,  előadások 

váltott helyszíneken, társuláson belül is kívül

• egy-egy  diákprogram  megszervezésekor:  (pl.  vetélkedő,  diáksport  verseny, 

bajnokság, stb.) társuláson belül és kívül

A  derecskei  és  hosszúpályi  mikro-térségeken  kívül  indokolt  lehet  Létavértes-Kokad-Álmosd-
Bagamér viszonylatában az óvodai és általános iskolai társulás létrehozása.
A kistérség néhány, autonóm iskolafenntartói státuszához ragaszkodó önkormányzata a megoldást 
a mikro-társulás helyett a kistérségi intézményfenntartásban látja.

1.2 Indokolt a meglévő intézményi társulások fenntartása, a működésükhöz szükséges anyagi-
tárgyi-személyi erőforrások biztosítása

2. Fejlesztési lehetőségek:

2.1. Általános feladatok:

o A szakszolgálati feladatok kistérségi szintű ellátásának továbbfejlesztése, szakemberekkel 

való ellátottságának biztosítása
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o a tanügyi-igazgatási feladatok ellátásának optimalizálása 

o Az  IKT  eszközök  fejlesztésének  eredményeként  a  kistérségi  közoktatási  információs 

hálózat kiépítése is megvalósulhat.

2.2. Az óvodai neveléssel összefüggő feladatok:

Szakmai együttműködés kialakítása a kistérség óvodái között  (hospitálások, közös mérések, 
minőségfejlesztési munkában való kooperáció). Szakmai információ áramlás elősegítése.

2.3. Általános iskolai neveléssel összefüggő célok, átjárhatóság biztosítása:

• Korosztályi  közművelődési  programok  kistérségi  szervezése  (pl.  diákelőadások 

vándoroltatása, gyermekszínház, rendhagyó irodalom órák, hangszerbemutatók, stb.).

• Kistérségi  (mikro-térségi)  szakmai  együttműködés,  szakmai  munkaközösségi  munka 

erősítése, folyamatossá tétele.

• Általános és középiskolai átmenet könnyítése, előkészítése, megfelelő pályára irányítás 

együttműködve a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival.

2.4. Feladatok a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában:

• A  Hajdú-  Bihar  Megyei  Önkormányzattal  való  együttműködés  keretében  a  H-B  Megyei 

Pedagógiai  Szakszolgálat  és  Pedagógiai  Szakmai  Szolgáltató  Intézet  módszertani  segítségét 
igényelni kell.

• A szakértői bizottságok tevékenységének kistérségi, koordinált igénybevétele.

2.5. A tanulók felzárkóztatására vonatkozó célok:

• Közös  pályázatok  a  kistérség  iskoláinak,  óvodáinak  konzorciumi  részvételével:  integrált 

nevelés-oktatás, az IKT eszközpark és tananyagok bővítése.

• Az  integrációs  nevelés  programja  módszertani  munkacsoportjának  létrehívása  a  program 

módszereinek és munkakultúrájának segítésére,

• A  Tanoda  program  fenntartása,  a  kistérség  iskoláinak  segítségével,  civil  szervezeteket  is 

mozgósítva,
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• Az  óvodapedagógusok,  tanítók,  tanárok  módszertani  kultúrájának  megújítása  közösen 

kialakított, pályázott programok segítségével.

• Tehetségközpont  kistérségi  kialakítása  a  tehetség  ígéretű  tanulók  kiválasztására. 

(Lehetséges központ a három mikrotérségi társulás).

• Tehetséggondozó programok kialakítása (szünidei foglalkoztatás, levelező program)

• az  esélykompenzációs  feladatok  megvalósulásának  követése,  összehangolása  a 

pedagógusok  képzése,  a  gyermekvédelmi  feladatok,  a  gyermekjóléti  szolgáltatások 
tevékenységének összehangolásával. 

• a kistérségen belüli  prioritások kialakítása az esélyegyenlőségi  feladatok figyelembe 

vételével (TÁMOP, TIOP pályázati  lehetőségek, kompetencia alapú oktatás, tartalmi 
megújulás, stb).

2.6. A pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése:

• A pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése.

• Óvodavezetői,  igazgatói  és  helyettesi  kistérségi  fórum  működtetése,  illetve  az  Érmelléki 

Iskolaszövetség tevékenységének további bővítése, fokozott támogatása.

• Intézményközi szakmai munkaközösségek működtetése  mikrotérségi, kistérségi szinten. 

• Pedagógiai szakmai szolgáltatások    bővítése pályázati források révén, a kistérségi közoktatási 

referens  közreműködésével.

2.7. Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás fejlesztése

- A pedagógiai szakszolgálat  feladatainak ellátása továbbra is a Többcélú Kistérségi Társulás 
által fenntartott intézményben, a jelenlegi struktúrában történjen. 

Cél a teljes körű ellátás.

Tartalma:

 logopédiai ellátás (5 éves korúak teljes körű ellátása) 

    nevelési tanácsadás, szakvélemények készítése 
 pszichológiai és pedagógiai vizsgálat, terápia 
 iskolaérettségi vizsgálat 
 diszlexia prevenciós szűrés és terápia
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 szakértői bizottsági vizsgálatot megelőző szűrővizsgálatok végzése

 egyéb nevelést – oktatást segítő feladatok (tanácsadás szülői értekezleten, belső továbbképzés 
nevelési értekezleteken, egyéni szakirányú segítségadás a pedagógusoknak) 
 egyéni fejlesztés 

 gyógytestnevelés,
● pályaválasztási tanácsadás,    

 információszolgáltatás 
 kapcsolattartás önkormányzatokkal, intézményekkel 

A  feladat  nagysága,  mennyiségi  mutatói  fejlesztést  indukálnak,  melynek  igényét  évenkénti 
statisztikai adatok alapján lehet meghatározni.
Az alaptevékenység bővíthető az iskolapszichológusi feladatokkal, valamint a korai fejlesztésben 
és fejlesztő felkészítésben érintett kistérségi lakosok ellátásával. Ezen feladatok újabb személyi és 
eszközigényeit biztosítani kell. 

2.8.Tanügyigazgatási tevékenység szakszerű megszervezése:

Olyan gyakorlattal és szakképzettséggel rendelkező oktatási szakember alkalmazása továbbra is, 
aki segíteni tudja az intézményvezetőket, illetve a fenntartókat döntés előkészítő tevékenységük 
szakszerű elvégzésében.
Kistérségi  oktatási  menedzsment kialakításával  –  koordinátor  és  szakmai  közösségek  - 
eredményesebb  pályázati  tevékenység,  hatékonyabb  erőforrás  felhasználás,  szakszerűbb 
oktatásirányítás, koncepciózus tervezőmunka valósulhat meg.

3. A vázolt célok, feladatok teljesítésére kiegészítő források szükségesek:

• a kötelező felszerelések, eszközök koncentrált beszerzése,

• a kistérség által foglalkoztatott, utazó szakemberek megbízása

• A közös szakemberek (pl. hiányszakosok) foglalkoztatása

• utazó szakemberek számára a közlekedési feltételek megszervezése (mikro-térségi szinten).

4. Egyéb javaslatok

• készüljön el a kistérség honlapján az oktatási feladatellátásra vonatkozó link (bemutatkozás, 

aktuális rendezvények, versenyeredmények, stb.) 

• meg kell vizsgálni, hogy kistérségi szinten – esetleg egy szomszédos kistérséggel összefogva 

hogyan alakítható ki a  pedagógiai  szakmai szolgáltatás  célszerű szinten (pl.  szaktanácsadói 
rendszer)

• a kistérségi pedagógiai szakszolgálat státusz bővítése, utazó szakellátók létszámának emelése 

lenne a megoldás a jelenlegi ellátási hiányok kiküszöbölésére, a kistérségi szinten jelentkező 
igények ellátására.

70/103



Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás  közoktatási fejlesztési terve 
2008-14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX. ELVÁRHATÓ EREDMÉNYEK, SIKERKRITÉRIUMOK:

1. A kistérségi társulás szintjén:

 A  kistérség  valamennyi  települése  megőrzi 
nyitottságát a törvényességi és szakmai segítség elfogadására és együttműködik a közoktatási 
feladatok ellátásában

 A  pedagógus  továbbképzésekre  fordítható 
források koncentrálásával hatékonyabbá válik a humán erőforrás gazdálkodás,

 Ésszerűbb  lesz  a  közoktatáshoz  kapcsolódó 
ágazati feladatellátás,
(közművelődés,  gyermekjóléti  szolgálat,  könyvtári  ellátás,  óvoda-és  iskola  egészségügy, 
gyermekvédelem, közlekedésszervezés, prevenció, etnikai program, integráció stb.);

 Továbbra  is  megvalósul  a  fenntartók  és  az 
intézményvezetők rendszeres szakmai-jogi segítése 

• A  kistérségi  szintű  együttműködésben  vállalt  feladatellátás  hatással  lesz  a  megyei  és  a 

települési fejlesztési tervekre,

• A  társulás  elősegíti  az  Európai  Uniós,  a  kistérségi  preferenciákat  szolgáló  források 

elnyerését, követhető felhasználását,

• Racionális  tervezéssel  hozzájárulhat  a  települések  közoktatásának  költséghatékonyabb 

teljesítéséhez,

• Biztosítja  a  kistérség  közoktatásában  foglalkoztatottak  szakmai  együttműködését,  képzését, 

továbbképzését,

• Elősegíti  a  differenciált  egyéni  képességeken  és  adottságokon  alapuló  fejlesztés 

(tehetséggondozás, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése)  megvalósítását,

• A  kistérség  munkaerő  piaci  folyamatainak  követésével,  a  helyi  szakmai  kompetenciák 

bővítésével segítheti a hatékony felnőttképzési rendszer működtetését.

2. Az óvodai nevelés területén:

 3 éves kortól a tanköteles korig a gyermekek óvodai nevelése a lakóhelyen történjen, 2009. 
szeptemberétől  a  3.  évét  betöltő  halmozottan  hátrányos  gyerekek  kötelező  óvodai  felvételének 
megoldása, egységes óvoda és bölcsőde létrehozásának szorgalmazása
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 Az  intézményhálózat  kötelező,  minimális  eszközrendszerének  fejlesztése  közös 
forráskereséssel, pályázatokkal,

 A kistérségben jól bevált szakmai innovációk és fejlesztések multiplikálása, 

 A  viselkedészavarok,  fejlődési  egyenlőtlenségek  felismerése,  korai  szűrése  és  adekvát 
fejlesztés megvalósítása,

 A pedagógiai szolgáltatás és szakszolgáltatás feltételeinek biztosítása,

 Önértékelésen alapuló minőségfejlesztés megvalósítása.

3. Általános iskolai nevelés-oktatás területén:

 Képesség  kibontakoztató  és  integrációs  felkészítés  azokban  az  iskolákban,  ahol  ennek 
feltételei megteremthetők.

 A  pedagógiai  programok  operatív  megvalósítása,  a  minőségi  nevelés-oktatás,  a  helyi 
tanterv felmenő rendszerű bevezetése.

 Humán  erőforrás-fejlesztés,  a  pedagógus  továbbképzések  tervszerű  alakításával,  a 
módszertani képzések előtérbe helyezése, helyettesítési rendszer kiépítése.

 Önértékelésen  és  igényfelmérésen  alapuló  tervezés,  intézkedés  meghonosítása  az 
iskolákban, a minőségirányítási programok megvalósításának folyamatos értékelése.

 Egészségnevelési,  környezetvédelmi  és  prevenciós  programok  megvalósulásának 
követése.

4.  Középfokú nevelés-oktatás területén:

  Pedagógiai  programok,  tantervi  követelmények  összehangolása a  kompetencia  alapú 
nevelés-oktatás, az általános és középiskola közötti átmenet elősegítése.

 4.1.Gimnáziumi nevelés-oktatás 

    Az   idegen  nyelvi  és  informatikai  ismeretek kiemelt  szerepe  az  elsajátíttatásban,  a 
teljesítőképességben jelenjen meg.

    Az egész életen át való tanulás képességeinek, készségeinek megalapozása.

 Felsőfokú tanulmányokra,  kétszintű érettségire való hatékony felkészítés.
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4.2. Szakközépiskolai  és szakiskolai oktatás fejlesztése:

  Az általános és a szakmai műveltség megalapozása, korszerűsítése, a létavértesi  
középiskolai tagozat beindítása, figyelembe véve a munkaerő-piac aktuális  elvárásait.

  Korszerű technikák és technológiák megismerése, alkalmazása, az ehhez szükséges 
feltételek megteremtése.

 A  szakképzési  szakaszban  eredményes  átmenet  megteremtése,  a  lemorzsolódás  
csökkentése.

 A  szakma  iránti  érdeklődés  fokozása,  belső  motiváció  megteremtése  a 
szakképesítés megszerzéséért.

 Fokozott  gyüttműködés a gazdasági kamarákkal és a  munkaadókkal és a térségi  
integrált szakképző központokkal

5. Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása terén:

 Komplex rendszer működtetése, amely elősegíti, hogy minden gyermek időben, lakóhelyén, 
vagy  annak  közelében  az  állapotának  megfelelő  ellátásban  részesüljön.  Az  át-  és 
visszatelepítés mobilitásának fejlesztése.

 Kistérségi  szinten működjön hatékonyan a  prevenció,  logopédiai  és fejlesztő  pedagógiai  
megsegítés, gyógyító testnevelés.

 Elsődleges cél e területen: a felderítés, az előszűrés, a meggyőzés és  az integrált nevelés  
feltételeinek megteremtése.

 Humán  erőforrás  fejlesztés  a  pedagógus  továbbképzések,  átképzések  lehetőségeinek 
feltárásával és térségi megszervezésével.

 A fejlesztő  pedagógia elméleti  és gyakorlati  ismereteinek tervszerű,  a  bázisintézményhez  
kötődő terjesztése. A bázis intézményeket az óvodavezetők és iskolaigazgatók választhatnák 
ki.

 A sajátos nevelési  igényű tanulók, fiatalok  társadalmi integrációjának segítése, hatékony 
együttműködés az érdekképviseleti, és a gyermekvédelemben érintett szervezetekkel.

 Az  uniós  normák  megismerése,  elsajátíttatása  a  sajátos  nevelési  igényű  fiatalok 
megítélésében.

6.  A felnőttoktatásban: 
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A felnőttoktatás akkreditált rendszerét támogatni kell az alábbiakra alapozva:

a. a munkanélküliség csökkentését szolgáló átképzések,
b. hiányzó  iskolai  végzettség  megszerzésének  támogatása,  biztosítása,  különös  tekintettel  az 
általános iskolai oktatásból lemorzsolódott tanulókra. 
c. a szociális ellátás rendszerének optimalizálása,
d. a szakképzési kapacitások kihasználásának javítása,
e. pályázati források bevonása,
f. a kistérségi ellátó szerep erősítése.

7. Az etnikai kisebbség  nevelése- oktatása .

 A cigány kisebbséghez tartozó gyerekek és tanulók nevelésének, oktatásának kiemelt követése, a  
tanulási életút során, az iskolai kudarcok és lemorzsolódás csökkentése.

9.  A tanulók felzárkóztatása, az esélyhátrányok  csökkentése   érdekében:

A szegregációhoz vezető folyamatok korlátozása,  szakszerű intézmény-ellenőrzés és felügyelet 
segítségével.

 A települési és intézményi esélyegyenlőségi tervek megvalósulásának elősegítése

Az integrált nevelés, ill. a sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók szakszerű ellátását célzó  
pedagógusképzés/továbbképzés feltételrendszerének célzott támogatása.

Az  intézményközi együttműködés hatékony támogatása.

 
10. A tehetséggondozás kistérségi rendszerének kiépítésére:

 A szakmai szervezetek szerepvállalását, partnerségét kérve a tehetséggondozó decentrum 
megalakítása. Tehetségpont programban való részvétel szorgalmazása

11. Az egészséges életmódra nevelés, bázisintézményekre alapozott koncepciójának  kialakítása  
érdekében:

 A mindennapos testnevelést célzó pedagógus-továbbképzés, tréningek, úszásoktatás 
rendszerbe állítása,

  a térség természeti adottságait kihasználó erdei óvoda és erdei iskola programok kiemelt  
kezelése,

 Drog-, dohányzás- és alkoholellenes valamint bűnmegelőzési programok ellenőrzött 
működtetése

74/103



Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás  közoktatási fejlesztési terve 
2008-14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Környezetvédelmi, természetvédelmi programok megvalósítása.

12.  Pedagógiai szakmai és szakszolgáltatások fejlesztése területén:

• Az  Érmelléki  Iskolaszövetség  programjai  elősegítik  a  pedagógusok  ráhangolását  a 

módszertani ismeretek frissítésére, felkészültségük folyamatos „karbantartására”.

• Az  egyéni  képességfejlesztés  következtében  az  országos  átlagnak  megfelelő  lesz  a 

kompetenciamérés eredménye a kistérség valamennyi iskolájában.

• A  prevenciós  szemlélet  meghonosodásával,  szűréssel  minden  arra  rászoruló 

gyermek/tanuló korai stádiumban bekerül a szakszolgálati feladatellátásba, ezáltal csökken 
a komplex problémával küzdő gyermekek száma.

X. TARTALMI   FEJLESZTÉSEK

A  kistérségben  településeinek  közoktatási  problémái  differenciáltak,  leképezik  a  magyar 
közoktatás jelenlegi helyzetét.

• növekszik a 6-18 évesek körében a problémás,  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

aránya,

• számottevő az ellátatlan beszédhibás, tanulási zavarokkal küszködő óvodás és iskoláskorú 

gyermek,

• a  pedagógusok  módszertani,  szakmai  segítése  elmarad  a  nevelő-oktató  munkát  kísérő 

problémákhoz mérten,  nagy szakmai kihívásnak kell  eleget  tenni,  egyre kedvezőtlenebb 
körülmények közepette.

Általános célok a tartalmi fejlesztés területén:

• kiemelten  kell  kezelni  az  alapkészségek  megerősítését,  a  szövegértő  olvasás  és  írás,  a 

megbízható matematikai eszköztudás elsajátíttatását a kistérség tanulói körében;

• az óvodák, az iskolák és a szakszolgálati ellátás összehangolt fejlesztést exponáljon az arra 

rászoruló gyermekeknek/tanulóknak;

• az angoltanulás alanyi jogon való biztosítása minden középiskolásnak;
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• a minőségi oktatáshoz egyenlő hozzáférést biztosító lépések ( belső szabályzók, szerkezeti 

elemek, programok), ezek működtetéséhez szükséges források (pályázatok, Pl: TÁMOP) 
megteremtése.

1. Tartalmi fejlesztések – Álmosd

Óvoda:

• a  Lépésről  lépésre  óvodai  program és  a  nemzeti,  etnikai  program megvalósításával,  az 

integrációt  és  képességkibontakoztatást  támogató  pedagógiai  módszerek  alkalmazásával 
segítsék elő az esélyegyenlőség megvalósulását, a nagyszámú hátrányos helyzetű gyermek 
szocializációját és felkészítését az iskolai életre.

• A HOP felülvizsgálatával érvényesítsék a kompetenciaalapú oktatás elemeinek bevezetését.

Iskola:

• Az óvodai program és az iskolai integrációs program folytatása

• a munkaerő piacon jól használható tudáselemek (idegen nyelv, informatika) megerősítése,

• az innovációs tevékenység továbbfejlesztésével kell növelni a felzárkóztatás, az integrációs 

felkészítés eredményességét,

• az alapkészségek megerősítését, a kulcskompetenciák összehangolt fejlesztése

2.Tartalmi fejlesztések -Derecske-Konyár-Sáránd-Tépe mikro-centrum:

• a HEFOP 3.1.3. projekt keretében a kompetencia alapú nevelés-oktatás 3. évfolyamon tart, 

amely felmenő rendszerben folytatódik

• TIOP: IKT eszközök használata kultúrájának bevezetése

• a képesség-kibontakoztató nevelés gyakorlatának továbbfolytatása

• Tehetségpont programban való részvétel

• az SNI tanulók integrált nevelése folyamatos

• 5-8. évfolyamon felmenő rendszerben érvényesítik a kompetenciaalapú nevelést-oktatást,

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása a szakiskolai képzésben is integráltan történik.

• A mikro-térség óvodáiban a kompetencialapú nevelés folytatása. Rendszeres gyakorlat az 

SNI  gyerekek  integrált  nevelése,  helyben  valósul  meg  a  pedagógiai  szakszolgáltatás 
gyógytestnevelés,  logopédiai  ellátás  tekintetében.  Fejlesztőpedagógus  segíti  az  iskola 
előkészítő  időszakban  a  dysfunkciókkal,  magatartási  nehézségekkel  küszködő  gyerekek 
kezelését.

3.Tartalmi fejlesztések – Bagamér-Kokad intézményfenntartó társulás

Bagamér – Kokad, óvoda: 
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• integrált nevelés módszertani megalapozása

• hatékony mérési-értekelési rendszer alkalmazása

• nyitott óvodai programok működtetése

• partneri kör bővítése

Bagamér-Kokad, iskola:

• SNI tanulók integrált nevelése

• 1-6 évfolyamos iskolaotthonos képzés

• pályaorientációs fakultációs program működtetése

• alapfokú művészeti képzés fejlesztése a térségi igények szerint

• képesség-kibontakoztató program működtetése

• etnikai program működtetése

• a munkaerő piacon jól konvertálható tudáselemek (idegen nyelv, informatika) megerősítése

• a minőségi oktatáshoz egyenlő hozzáférést biztosító lépések ( belső szabályzók, szerkezeti 

elemek, programok) , ezek működtetéséhez szükséges források (pályázatok, Pl: TÁMOP) 
további kihasználása

4.Tartalmi fejlesztések -Hosszúpályi-Hajdúbagos-Monostorpályi mikro-centrum:

Óvoda:

• az integrált nevelést prioritásként alkalmazva végzik munkájukat,

• fejlesztendő terület az óvoda-iskola átmenet programja,

• két nyelvű cigány kisebbségi oktatás folyamatos működtetése

• az SNI gyerekek integrált nevelése gyakorlat.

• Iskolák:  

• az SNI tanulók integrált oktatása,

• az  iskola  megtartó  erejét  jelentő  programok  indítása  (tanórán  kívüli  foglalkozások, 

művészeti oktatás, stb),

• az alapfokú művészeti oktatás továbbfejlesztése,

• folyamatos és fokozatos a nem szakrendszerű oktatás bevezetése, érvényesítése,

• Az IPR működtetése.

3. Tartalmi fejlesztések – Létavértes  

Óvoda:
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• Az SNI-s és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatási esélyeinek további 

javítása, 

• A jól bevált szakmai innovációk és fejlesztések terjesztése a kistérségben, 

• az  óvoda-iskola  átmenet  fejlesztése,  figyelemmel  a  nemzeti  kisebbségi  program  és  az 

integrációs felkészítés programjának összehangolására.

Iskola:

• a  pedagógiai  programok  végrehajtása  a  kulcskompetenciák  eredményes  fejlesztése 

érdekében,

• az  összehangolt  iskolai  IPR és  az  óvodai  nemzeti  etnikai  program működtetése  az 

iskolakezdés megteremtéséért,

• az SNI tanulók integrált oktatása felmenő rendszerben,

• az alapfokú művészeti nevelés továbbfejlesztése

• uniós források segítségével az élethosszig tartó tanulás érdekében a könyvtárhasználat 

és az IKT eszközök teremtette módszertani megújulás elősegítése

• oltalmi menekült tanulók egyéni felkészítése és fejlesztések

• erdei iskolai program megvalósítása 

• ökoiskola és erőszakmentes, egészségtudatos iskola cím elnyerése

• az idegen nyelvoktatás választási lehetőségének teljes körű megoldása,

XI. INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSEK A KISTÉRSÉG OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEIBEN

A  közoktatási  szolgáltatások  fejlesztésének,  a  jelenleg  jellemző  hátrányok  kompenzálásának 
alapvető feltétele a kistérségben működő óvodák és iskolák, a szakszolgálat  infrastruktúrájának 
további komfortosítása, a hiányzó funkcionális helyiségek pótlása (elsősorban óvodai tornaszobák, 
a Konyáron tornaterem, fejlesztőszobák kialakítása).
Szükségszerű az energiatakarékosságot,  a  higiénés  feltételeket  biztosító  korszerűsítések további 
elvégzése (szigetelés, nyílászárók cseréje, vizesblokkok korszerűsítése).
Nélkülözhetetlen  a  fejlesztési  feladatok  között  a  kötelezően  előírt  felszerelések,  az  oktató-
nevelőmunkához szükséges eszközbeszerzés, az amortizálódást követő pótlás, csere. Nagy kihívás 
az  informatikai  eszközök  beszerzése,  a  korszerű  információhordozók,  a  digitális  oktatás 
feltételeinek megteremtése.

A  településenként  és  intézményenként  tervezett,  a  tervkészítés  időszakában  reális  a  felmért 
igényeket rögzítettük e koncepció 4. sz. mellékletében.

XII. MUNKASZERVEZETI FORMÁK A KISTÉRSÉGBEN (IRÁNYÍTÁS, SZERVEZÉS)

Az intézményfenntartás a kistérségben 2012-ig:
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Cél: A mikro-térségi társulások fenntartása, esetleges bővítése

A 2007 óta működő társulási formák alapvetően kiállták az idő próbáját, s mivel a mindenkori 
költségvetési törvényben rögzített ösztönzők egészen 2012 augusztusáig rögzítették ezt a 
szervezeti formát. 

Várhatóan változatlanul működik a Bagamér, Derecske és a Hosszúpályi mikro-térség óvodai és 
iskolai társulása. 
Változatlan marad a pedagógiai szakszolgálat 
A fenntartó önkormányzatoknak az új kormánykoncepció,  ezen belül az új közoktatási  törvény 
megjelenésével  meg  kell  fontolniuk,  hogy  2012  után  milyen  lépések  szükségesek  a  jelenlegi 
struktúra átalakításához.

XIII. A kistérség közoktatási esélyegyenlőségi stratégiája 

A kistérség valamennyi településen elkészült a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és 
akcióterv.
Derecske -Létavértes Kistérség a helyzetelemzésben részletezett okok miatt a legtöbb település 
esetében –főként a foglalkoztatási helyzet rendkívül kedvezőtlen alakulása miatt - az utóbbi 
évtizedben a családok élethelyzete romlott, megnövekedett a halmozottan hátrányos helyzetű 
óvodás és iskoláskorú gyerekek aránya.
Az akciótervet és a középtávú programokat a települések képviselő-testületei elfogadták, a 
végrehajtás folyamatban van.

1. A  közoktatási társulás esélyegyenlőségi stratégiai céljai:  

 a  közoktatás  terén  megvalósuló  esélyegyenlőség  elősegítése  a  társulás  közoktatási 
intézményeiben,

 az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése,

 az  egyenlő  hozzáférés  biztosítása  a  minőségi  oktatás  teljes,  helyben  megszervezhető 
kínálatához,

 a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  és  a  sajátos  nevelési  igényű  tanulók 
esélyegyenlőségének  biztosítása  és  előmozdítása  az  oktatási-nevelési  folyamatokban 
(támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, 
javítják az iskolai sikerességet,

 a  diszkriminációmentesség,  szegregációmentesség,  az  oktatási  és  társadalmi  integráció 
támogatása.

2. A helyzetelemzések megállapításai – összegzés:
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A településeken biztosítottak és elérhetőek az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb 
közszolgáltatások:

- A  társulásban  résztvevő  települések  közül  Konyáron,  Kokadon,  Hosszúpályiban  és 
Bagamérban jóval magasabb a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, mint 
a társulás többi településén, köztük jelentős a roma gyermekek száma

- Megállapítható,  hogy  a  közszolgáltatások  közül  az  alábbi  feladatok  ellátása  nem 
történik meg a társulás kisebb, egyúttal hátrányosabb helyzetű településein: 

okorai fejlesztés és gondozás, 

obölcsőde, 

o családi napközi, 

oházi gyermekfelügyelet,

- Sárándon, Bagaméron és Konyáron nincs elegendő óvodai férőhely, ennek ellenére a 
hátrányos  helyzetű  gyermekek  beóvodázása  megoldott,  az  intézmények  fenntartói 
engedéllyel  átlépik  a  közoktatási  törvényben  rögzített  maximális  csoport-  illetve 
osztálylétszámot

- Derecskén és Létavértesen a új óvodai épületek átadása után megszűnt a szegregáció, a 
településeken  lakó  összes  gyermek  XXI.  századi  korszerű  körülmények  közötti 
elhelyezése biztosított

- A  társulás  területén  működő  általános  iskolák  tagintézményei  és  telephelyei  között 
csökkent a szegregáció. A településeken a hhh-s gyermekek aránya nem haladja meg az 
azonos  évfolyamokon  az  osztályok  közötti  25%-os  eltérést,  az  intézmények  nem 
folytatnak szegregációs gyakorlatot

- A lemorzsolódás aránya csökkent, de jellemezően hátrányos helyzetű tanulók 
ismételnek évet és válnak magántanulóvá

- Kompetenciamérések eredményei  az intézmények többségében elmaradnak az 
országos átlagtól ugyanakkor a településeken, Létavértesen, Derecskén, Bagamér-
Kokad társulásnál magas a kimutatott hozzáadott pedagógiai érték a HHH tanulók 
esetében.

- A településeken az országos átlagot nem haladja meg  a sajátos nevelési igényű 
gyermekek aránya az iskolákban. Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek –a szakértői 
bizottság véleményének figyelembevétele mellett- integrált oktatása biztosított, 
gyakorlattá vált.

- A kompetencia-méréseken folyamatosan elemezni kell az eredményeket, és a 
tapasztalatokat visszacsatolni az oktatási folyamatba, a tanulók, ezen belül külön a 
HH/HHH tanulók teljesítményének javításához intézkedési tervet szükséges kidolgozni, 
nem csak az átlagokat szükséges elemezni, hanem a szóródást is. Az intézmények 
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évente számoljanak be a fenntartóiknak az eredmények javítására tett intézkedéseik 
végrehajtásáról

3. Szükséges esélyegyenlőségi beavatkozások

Az  esélyegyenlőségi  helyzetelemzés  alapján  a  legfontosabb  beavatkozást  sürgető  teendők  a 
társulásban:

• kompetenciamérések eredményeinek javítása, főképp matematika területén

• a sajátos nevelési igényű gyermekek további rendszeres felülvizsgálata

• a hhh gyermekek beóvodázása legyen teljes körű

 Esélyegyenlőségi relevanciavizsgálat 

 A  társult  települések  tanulói  között  nincs  jelentős  aránybeli  eltérés  a  lemorzsolódási  és  a 
továbbtanulási mutatókban, a továbbtanulás eredményessége, a hozzá adott érték növelése indokolt 
és beavatkozást igényel.

 Beavatkozási lehetőségek:  

 Intézményi tartalmi-módszertani-, infrastrukturális és humán-erőforrás felmérés 
és intézkedések tervezése, az optimális feltételek biztosítására.

 A gyermekek,  tanulók  egyéni  adottságaihoz  igazodó,  az  integrációs  nevelés 
hatékonyságát  növelő  pedagógiai  módszertanok  adaptálásának  támogatása  az 
inkluzív nevelés biztosítására.

 Az  átlagtól  lemaradók  esetében  a  szakszolgálatok  és  szakmai  szolgáltatók 
igénybevételével  megvalósított  komplex  vizsgálatok  és  egyéni  fejlesztési 
programok  kidolgozásának  támogatása,  az  optimális  fejlesztés  feltételek 
biztosítása. 

 Az  általános  és  középiskolák  közötti  átmenet  elősegítése,  a  lemorzsolódás 
megelőzése,  a  sikeres  továbbhaladás  és  a  tanulók  után  követésének 
megvalósítása  érdekében  intézményi  együttműködések  (pl.  mentorálás) 
támogatása és biztosítása.

 A halmozottan  hátrányos helyzetű tanulók részvételi  aránya a  tanórán kívüli 
programokban valamennyi tagintézményben minden területen magasabb, mint 
az összlétszámon belüli arány.

 Az infrastrukturális feltételek nem felelnek meg az esélyegyenlőségi elvárásoknak

Az intézmény pedagógiai programjának és az oktatás gyakorlatában az egyes 
évfolyamok egyes tanulócsoportjaiban alkalmazott programoknak, 
módszereknek a vizsgálatából kiderül, hogy az intézmények alkalmaznak a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének eredményességét 
segítő korszerű pedagógiát. 
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4. Intézkedések a stratégiai célok megvalósítására: 

 Jelenleg  tervszerűen  folyik  a  pedagógus  továbbképzések  tervezése  a  hiányterületeken, 
módszertani adaptáció megtervezése és megvalósítása az óvodákban és az iskolákban.

 Az intézmények folytatják az integrációs és képességkibontakoztató program érvényesítését, 
bekapcsolódtak az Útravaló programba, 

 Az  intézmények  illetve  a  társintézmények  és  a  társadalmi,  szakmai  partnerek  közötti 
kapcsolatokat rendszeressé kell tenni, az együttműködés intenzívebbé vált, hatékonyságán azonban 
több településen a kritikus problémákra exponálva javítani kell. 

Cél Feladat Módszer/eszköz Felelős Gyakoriság
A kistérségi társulás 
és a települések 
közoktatási, 
gyermekvédelemme
l kapcsolatos 
dokumentumában 
érvényesüljenek az 
egyenlő bánásmódra 
és 
esélyegyenlőségre 
vonatkozó 
kötelezettségek és e 
stratégia 
célkitűzései

A  közoktatási 
intézmények 
működését és 
pedagógiai 
munkáját 
meghatározó 
dokumentumok, 
stratégiai 
dokumentumok 
vizsgálata

Dokumentumelemzés

Társulási 
esélyegy
enlőségi 
felelős 
(szükség 
szerint 
külső 
szakértő 
bevonásá
val)

A fejlesztési terv 
elfogadása után 
ütemezetten, 
valamint 
települések és 
mikro-társulások 
dokumentumok 
módosításakor 
minden 
alkalommal 
kötelezően

A folyamatos 
visszacsatolással és 
értékeléssel az 
egyenlő bánásmód 
és esélyegyenlőség 
elveinek folyamatos 
érvényesítése

Az értékelés, 
visszacsatolás 
megtervezése

Munkaterv készítése, 
és az ütemezett 
feladatok 
végrehajtása

Évente
Felkészült 
szakemberek, 
döntéshozók, 
vezetők, 
tisztségviselők 
biztosítása az 
érintett területeken

Továbbképzések
, konzultációk, 
fórumok 
szervezése

Szakemberek 
meghívása, 
képzéseken való 
részvétel

XIV. A KÖZOKTATÁSI KISTÉRSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV FELADATAINAK 
ÜTEMEZÉSE (2008-2014.)

1. A fejlesztési tervből fakadó operatív programok felügyelete
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Felelős: Menyhárt Károly elnök
Határidő: 2013. január

2. A oktatási referens megbízásának fenntartása. A szükséges tárgyi feltételek megteremtése.
Felelős: Menyhárt Károly elnök
Határidő: 2013. január

3.  A  várhatóan  2013-ban  elkezdődő  közigazgatási  és  közoktatási  reform  intézkedéseinek 
figyelemmel kísérése, az települések és intézményeik vezetőnek tájékoztatása, segítése 

        Felelős: Menyhárt Károly elnök
        Határidő: 2013. január

4.  Létavértesen  középiskolai  nevelés-oktatás  beindításának  előkészítése,  a  szervezés  elindítása 
annak érdekében, hogy a kihelyezett tagozat 2015. szeptember 1-től beinduljon.

Felelős: Menyhárt Károly elnök
Határidő: 2014. május

5. A hhh gyermekek beóvodázási arányainak figyelemmel kísérése, az ehhez szükséges 
anyagi-tárgyi feltételek megteremtése külső források segítésével
        Felelős: Menyhárt Károly elnök
        Határidő: 2014. szeptember

6. A törvényi átlaglétszám alatt működő iskolai, óvodai csoportok működtetésének 
felülvizsgálata, egységes óvoda-bölcsőde intézményformájának támogatása, fenntartók 
ösztönzése az optimális szerkezet kialakítására

             Felelős: Menyhárt Károly elnök
        Határidő: 2011. szeptember

      7. A szakemberhiány felszámolása, óraadói, részmunkaidős foglalkoztatás támogatása
            Felelős: Menyhárt Károly elnök

        Határidő: 2011. szeptember

8. A pedagógiai szakszolgálat nyújtotta ellátás helyben való biztosítása
         Felelős: Menyhárt Károly elnök
        Határidő: 2012. szeptember

9. A középiskola szakképzéssel kapcsolatos fejlesztése, különös tekintettel a szakiskolai 
képzés kínálta lehetőségekre

   Felelős: Menyhárt Károly elnök
        Határidő: 2012. szeptember

XV. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ KAPCSOLATRENDSZER

A kistérségi fejlesztési terv megvalósítására partnerkapcsolatot építenek ki:
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- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal,
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal
-  a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 

Intézettel,
- szülői szervezetekkel,
-szociális és egészségügyi szervezetekkel,
-a rendőrségi szervekkel,
- kisebbségi önkormányzatokkal, 
- a Hajdú-Bihar megyei, térségi munkaügyi központtal,
- a kamarákkal,
- egyházakkal,
- vállalkozókkal, 
- civil szervezetekkel, stb.

XVI.  ZÁRADÉK:

A Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a mai ülésén a kistérségi feladat-
ellátási,  intézményhálózat-működtetési  és  -  fejlesztési  tervét  2011.  ….................sz.  határozata 
alapján elfogadta.  
A fejlesztési terv módosítására a társulási tanács bármely tagja, a Társulási Tanács által megbízott 
oktatási ügyekkel foglalkozó bizottság tehet javaslatot. 
A fejlesztési terv felülvizsgálatának kötelező időpontja:  2013. január 31.

Létavértes, 2011. április

Menyhárt Károly
elnök

A kistérségi közoktatási fejlesztési terv egyben a kistérség településeinek közoktatási feladat-
ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve is, amire a közoktatási törvény 85.§ (4)  
bekezdése lehetőséget biztosít.
A települések képviselőtestületei az előírt véleményeztetéseket követően a tervet határozattal  
elfogadták.

Álmosd határozat szám:  
Aláírás

Bagamér határozat szám: 
Aláírás
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Derecske határozat szám:  

Aláírás

Hajdúbagos határozat szám: 
Aláírás

Hosszúpályi határozat szám:
Aláírás

Kokad határozat szám:  
Aláírás

Konyár határozat szám:  
Aláírás

Létavértes határozat szám:  
Aláírás

Monostorpályi határozat szám: 
Aláírás

Sáránd határozat szám:  
Aláírás
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MELLÉKLETEK
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1. sz. melléklet
A kistérség települései által fenntartott  közoktatási feladatot ellátó intézmények  :  

település intézményei feladatellátása

Álmosd
Bocskai István Általános Iskola 
4285 Álmosd, Iskola köz 3.
Községi Óvoda
4285 Álmosd, Bocskai u. 14.

1-8. évfolyamos általános iskola

óvodai nevelés, iskolai életmódra 
felkészítés

Bagamér

Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 4286 Bagamér, Arany J. u. 2.
(ált.iskola, AMI)

Telephelyei:
Bocskai István Általános Iskola
4285 Álmosd, Iskola köz 3. (AMI)

Bagamér Művészeti Tagozat (AMI)
4280 Bagamér, Kossuth u. 3.

Általános Iskola
4266 Fülöp, Kossuth u. 30. (AMI)

Arany János Általános Iskola (AMI)
4281 Létavértes, Árpád tér 10.

Művelődési Ház és Könyvtár
4286 Bagamér, Kossuth u. 5.

óvodai nevelés,
iskolai életmódra felkészítés

általános iskola,
alapfokú művészeti oktatás

Intézményfenntartó társulás Bagamér-
Kokad között 2007. szeptemberétől



Tagóvoda Bagamér (óvoda)
4286 Bagamér, Nagybercsényi u. 2.

Tagóvoda Kokad (óvoda)
4284 Kokad, Petőfi u. 22.
Általános Tagiskola Kokad (ált.iskola, AMI)
4284 Kokad, Kossuth u. 65/a.



Derecske

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
4130 Derecske, Szováti u. 2.

Telephelyei:
4130 Derecske, Köztársaság u. 126.
4130 Derecske, Lengyel u. 3-5.

Tagintézményei:
- Bocskai István Általános Iskola és AMI 

Tépei Általános Iskolája
4132 Tépe, Kossuth u. 1.

- Bocskai István Általános Iskola és AMI 
Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolája
4133 Konyár, Rákóczi u. 18.

- Bocskai István Általános Iskola és AMI 
Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskolája 
és AMI-ja
4272 Sáránd, Kossuth u. 29.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
Székhelye:
4130 Derecske, Városház u. 3.

Tagintézményei:
- Derecskei Óvoda és Bölcsőde Sárándi 

Napsugár Óvodája
4272 Sáránd, Nagy u. 69.

- Derecskei Óvoda és Bölcsőde Konyári 
Óvodája
4133 Konyár, Templom u. 2.

Általános iskola,
alapfokú művészetoktatás,

alapfokú művészetoktatás

általános iskola,
alapfokú művészetoktatás

általános iskola

általános iskola,

óvoda

óvoda
óvoda
óvoda

2007. augusztus 1-től a Derecske és 
Környéke Általános Iskolái és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményi Társulás 
fenntartásában Derecske Város, Konyár 
Község, Sáránd Község és Tépe Község a 
közoktatási feladatellátását végzi.

2007. augusztus 1-tőla Derecske és 
Környéke Óvodai Intézményi Társulás a 
fenntartója.
Óvodai feladatokat Derecske Város, 
Konyár Község, Sáránd Község és Tépe 
Község területén lát el. Bölcsődei 
feladatait Derecske Városban látja el.



Derecske

- Derecskei Óvoda és Bölcsőde Tépei 
Óvodája
4132 Tépe, Fő u. 4.

I. Rákóczi György Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

Székhelye:
4130 Derecske, Lengyel u. 1.

Telephelye:
Lóránffy Zsuzsanna Kollégium
4130 Derecske, Köztársaság u. 99.

bölcsőde

gimnázium, szakközépiskola, kollégium

szakiskola
kollégium
diákotthon

Hosszúpályi

Irinyi József Általános Iskola 
Székhely:
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30.

Általános iskola
Intézményfenntartó társulás Hosszúpályi-
Hajdúbagos- Monostorpályi községek 
iskolái között 2007. augusztusától



Hosszúpályi

Tagintézményei:
Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós 
Tagintézménye
4273 Hajdúbagos, Iskola u. 18.

Irinyi József Általános Iskola Thuolt István 
Tagintézménye
4275 Monostorpályi, Landler tér 5.

Napköziotthonos Óvoda

Székhely:
4274 Hosszúpályi, Kossuth u. 3-5.

Tagintézményei:
- Hosszúpályi Napköziotthonos Óvoda 

Monostorpályi Napköziotthonos Óvodája
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 51.

- Hosszúpályi Napköziotthonos Óvodája 
Hajdúbagosi Napköziotthonos Óvodája
4273 Hajdúbagos, Nagy u. 103.

általános iskola

általános iskola

óvodai ellátás,
Iskolai életmódra felkészítés

óvodai ellátás

Intézményfenntartó társulás Hosszúpályi-
Hajdúbagos- Monostorpályi községek 
óvodái között 2007. augusztusától

Arany János Általános Iskola

Székhely:
4281 Létavértes, Árpád tér 10.

Telephelyei:
4281 Létavértes, Baross u.7.
4281 Létavértes, Árpád tér 7.
4281 Létavértes, Kossuth u. 1.

Általános iskola

általános iskola
általános iskola
általános iskola



Létavértes

Létavértes

Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár
Székhely:
4281 Létavértes, Irinyi u. 8.

Telephelyei:
4281 Létavértes, Kassai u. 48/a.
4281 Létavértes, Kassai u. 5.
4281 Létavértes, Irinyi u. 1.

Városi Napköziotthonos Önálló Óvoda
Székhely:
4281 Létavértes, Árpád tér 19.
Telephelyei:
4281 Létavértes, Árpád tér 19.
4281 Létavértes, Kossuth L. u. 6.
4281 Létavértes, Kossuth L. u. 19.
4283 Létavértes, Irinyi u. 6.

általános iskola

általános iskola
általános iskola
általános iskola

Kistérségi fenntartású 
intézmény

Derecske Létavértes Kistérség Többcélú 
Kistérségi Társulási Pedagógiai Szakszolgálata

Székhely:
4281 Létavértes, Nagyváradi u. 2.

Telephely:
Irinyi József Általános Iskola
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 3.
Bocskai István Általános Iskola és AMI
4130 Derecske, Lengyel u. 3/5c.

pedagógiai szakszolgálat

pedagógiai szakszolgálat

pedagógiai szakszolgálat



Intézmény Épület 
címe, 

funkciója
az épület állapota rövid távú terv középtávú terv hosszú távú 

tervek 

Napköziott
honos 
Óvoda

Álmosd

4285 Álmosd
Bocskai 
u.14.sz.
óvoda

Az épület amortizálódott, helyiségei korszerűtlenek. 
Tornaszobát alakítottak ki.
Új óvoda építésére pályázat benyújtva.

A források rendelkezésre 
állnak az ütemezett 
felújításhoz

Az épület generál-
felújítása
megvalósul

Az  óvoda négy 
csoportszobája és 
tornaszobája 
megfelelően 
felszerelt lesz

Bocskai 
István 

Általános 
Iskola

Álmosd

Álmosd, 
Iskola köz 3

Álmosd, Iskola 
utca 4. 

iskola

2006-ban felújítást nyert

Az épület generál felújítása

A játszóudvar fejlesztése
akadály-mentesítés, 
nyílászáróinak cseréje, 
vizesblokkok felújítása, 
épület-szigetelés, 
elektromos felújítás

Tornaterem felújítás

Óvoda, 
Általános 

és Alapfokú 
Művészeti 

Iskola
Bagamér

Óvodai 
tagintézmény

4 csoportos óvodai épület, 2 szoba kis alapterületű. Felújítás 
nem megoldás, salétromos fal, hiányzik a tornaszoba, nevelői, 
orvosi szoba. 
Az udvari játékok állapota rossz, nyílászárók, világítás elavult.

6 csoportos új óvoda 
pályázata

6 csoportos óvoda 
megépítése a szükséges 
torna- és kiszolgáló 
helyiségekkel

Szabványos udvari 
játékok telepítése

Iskola
4286 

Bagamér, 
Arany J. u. 2.

A központi épület nyílászárói , fűtése amortizálódtak, az 
épületszigetelése hiányzik.
A Rákóczi úti két tantermes épület felújítása, nyilászáróinak, 
fűtésrendszerének korszerűsítése megtörtént.
 Hiányzó játszó- és sportudvar.
A tornaterem csatorna és tetőszerkezetének felújítása
Művészeti tagozat épülete nem funkcionális, de az eszközpark 
bűvítésre került.

A pályaorientáció – technika, életvitel oktatásának 
infrastruktúrájának kialakítása megtörtént.
A rendelkezésre álló oktatástechnikai eszközök és a tanulói 
létszám között jelentős az eltérés.
Nem megoldott a kiscsoportos és egyéni fejlesztés elhelyezése

Alsós telephely játszó- és 
sportudvar kialakítása.

Oktatástechnikai 
eszközök beszerzése,

A központi épület 
nyílászáróinak cseréje, 
vizesblokkok felújítása, 
épületszigetelés, 
elektromos felújítás, 
fűtéskorszerűsítés

Fejlesztő szobák 
létrehozása, kialakítása

A művészeti 
épület belső 
terének 
funkcionális 
szempontú 
átalakítása.

Óvodai 
tagintézmény 
4284 Kokad
Petőfi u. 20

1999-ben újították fel az épületet, 2003-ban tornaszobát 
alakítottak ki. Az épület állaga, felszereltsége megfelelő.

Folyamatos állag 
megóvás

Udvari játékok 
bemérése, felújítása

Általános 
iskolaiTagint

ézmény
4286 Kokad
Kossuth u. 

Jó állagú, megfelelő felszereltségű az iskolaépület. Nincs 
korszerű számítástechnikai eszközpark.
Nem megoldott a kiscsoportos és egyéni fejlesztés elhelyezése

Oktatástechnikai 
eszközök beszerzése

Az udvari 
mellékhelyiség 
felújítása,
Fejlesztő szobák 
létrehozása, kialakítása

Szennyvíz 
elvezetés 
megoldása



Intézmény Épület címe, 
funkciója

az épület állapota rövid távú terv középtávú terv hosszú távú 
tervek 

Mese-Vár Óvoda 
és Bölcsőde 
Derecske 
Városház u. 3.

A székhelyintézmény épülete 2011-ben 12 
csoportos óvodai és kétcsoportos bölcsődei 
épületté bővült. A pályázati pénzből 
megtörtént beruházásnak köszönhetően az 
intézmény eszközellátottsága megfelel a 
HOP-ban rögzítetteknek,
SNI-s gyerekek ellátása teljes körű, 
megszűnt a szegregáció
Az egyéb telephelyek megszüntetésre 
kerültek

Biztosítani a kisderecskei 
gyermekek beutazását a 
központi óvodai épületbe 

Állagmegóvás
eszközellátottság 
szintentartása

Derecskei Óvoda 
és Bölcsőde 
Sárándi Napsugár 
Óvodája
4272 Sáránd, 
Nagy u. 69.

Az épületek állaga a rekonstrukcióknak 
köszönhetően komfortossá vált, korszerű, 
megfelel a jelenlegi szabványoknak.
A felújítást követően a melegítő konyha 
berendezése elavult, legalább 30-40 éves 
asztalok, gépek, berendezések cseréje 
sürgős
A csoportlétszám meghaladja a törvényi 
maximumot.

-Bölcsőde és minicsoport 
feltételeinek kialakítása a 
meglévő épületben.
-főzőkonyha kialakítása a 
jelenlegi melegítőkonyha 
bővítésével, megfeleltetése a 
minőségügyi előírásoknak
- a HOP teljesítéséhez 
szükséges eszközök beszerzése

játszóudvar 
fejlesztése, udvari 
tároló építése

A 
gyemeklétszám 
további 
emelkedése 
esetén új óvodai 
csoport 
kialakítása

Derecskei Óvoda 
és Bölcsőde 
Konyári Óvodája

Az épület a rossz szigetelés miatt süllyed és 
salétromos. A csoportszobák egy 
kivételével kicsik, a funkcionális helyiségek 

Az óvoda épület kiváltása egy 
négycsoportos, tornaszobával 
rendelkező, akadálymentesített 

szabványos 
udvari játékok 
beszerzése

A 
gyermeklétszám 
további 



4133 Konyár, 
Templom u. 24.

nem felelnek meg az elvárásoknak. Az 
intézményben a csoportlétszám meghaladja 
a törvényi maximumot.

új épülettel. emelkedése 
esetén új óvodai 
csoport 
kialakítása

Tépe, Fő u.4.
Óvodai 
tagintézmény

A HOP feltételrendszere hiányos.
Orvosi szoba, felnőtt öltöző hiányzik. Bejárati 
ajtó cseréje szükséges. Parketta felújítása, 
foglalkoztató eszközök pótlása.

A foglalkoztató eszközök 
beszerzése, parketta felújítása.

Intézmény Épület címe, 
funkciója

az épület állapota rövid távú terv középtávú terv hosszú távú 
tervek 

Bocskai István 
Általános 
Iskola és AMI 
4130 
Derecske, 
Szováti u. 2.

Derecske, 
Szováti u.2.

Az épület generális felújítása, 
tornateremmel és udvarral történő bővítése 
2007-ben valósult meg.
Tetőtér beépítés AMI. Egy telephelyen 
működik a Szováti u.2.sz. alatti 
intézménnyel.
A közétkeztetés állapota jelentősen javult, 
egy 1500 adagos központi konyha 
létrehozásával.

Eszközbeszerzések az 
amortizált eszközök 
kiváltása érdekében

IKT eszközök 
cseréje, 
eszközbeszerzése
k 2012.

Derecske, 
Lengyel u. 3-5.

A lapos tetős épületben az utóbbi két 
évtizedben nem történt komfortosítás, 
felújítás. Átfogó felújítása indokolt.
Akadálymentesítés, épület utólagos 
hőszigetelése, nyílászárók cseréje, 
vizesblokkok felújítása.

A vizesblokkok 
felújítása, nyílászárók 
cseréje

fűtéskorszerűsítés,
az épület 
szigetelése

a lapos tető 
kiváltása, az 
udvar 
parkosítása



Bocskai István 
Általános 
Iskola és AMI 
Konyári II. 
Rákóczi 
Ferenc 
Általános 
Iskolája

4133 Konyár, 
Rákóczi u. 18.

Az iskola jelenleg 3 épületben működik A 
főépület (4-8.évf.) állaga jó, szigetelése, 
nyílászáró csere és vizesblokk 
korszerűsítésre van szükséges.
Tornaterem nincs. Az alsós épületek , 
épületszigetelése, padozat burkolat cseréje 
2008-ban megtörtént.

Energiaracionalizálási 
pályázat folyamatban.

IKT eszközök 
beszerzése 2012.

Tornateremépíté
s

Bocskai István 
Általános 
Iskola és AMI 
Sárándi 
Kossuth Lajos 
Általános 
Iskolája és 
AMI-ja

4272 Sáránd, 
Kossuth u. 29.

Az épület állapota kitűnő a 2007-ben történt 
bővítésnek és a teljes rekonstrukciónak 
köszönhetően. 
Hiányzik a sportudvar és nincsenek udvari 
játékok az iskola udvarán.

Főzőkonyha 
kialakítása a meglévő 
tálaló konyha 
átalakításával, 
fejlesztésével.
Sportudvar 
kialakítása, 
többfunkciós 
pályával, 
kosárpalánkokkal,
futópályával, 
dobókörrel és 
távolugró pályával

EU- szabványnak 
megfelelő játékok 
beszerzése az 
iskola udvarára



Intézmény Épület címe, 
funkciója

az épület állapota rövid távú terv középtávú terv hosszú távú 
tervek 

I.Rákóczi 
György 
Gimnázium, 
Szakközépiskola 
és Kollégium

4130 Derecske, 
Lengyel u. 1.

Az épület korszerűsítése, komfortosítása 
szükséges. A főzőkonyha  kapacitásához 
méretezett új étkező kialakítása 
folyamatban van.
A kollégiumban és a főépületben is 
emeletráépítéssel lehetne a funkcionális 
helyiségek hiányát pótolni.
Szakképző osztályok kialakítása, épület 
felújítása, hőszigetelés, nyílászárók 
cseréje.

emeletráépítés, aula 
kialakítása, az épület 
akadály mentesítése

az elavult 
eszközállomány 
cseréje

Új étkező 
kialakítása

Lóránffy 
Zsuzsanna 
Kollégium
4130 Derecske, 
Köztársaság u. 

99.

A szakiskola 
épületének külső 
felújítása, városképi 
szempontok 
figyelembevételével

emeletráépítés, 
akadálymentesíté
s

Irinyi József 
Általános Iskola 
4274 
Hosszúpályi, 
Szabadság tér 
30

Hosszúpályi, 
Szabadság tér 

30

- A központi épület teljes külső felújítása 
és a lapostető kiváltása szükséges. 
- Iskolabővítés: 4 tanterem építése a 
szükségtermek kiváltására
- A konyha és a hozzá kapcsolódó ebédlő 
bővítése
- tornaterem kopolit üvegek cseréje.

2010-ig felújítás: 
konyha, ebédlő

2009

Sportudvar 
kialakítása

4274 
Hosszúpályi, 
Szabadság tér 

15.

- teljes karbantartási munkák
- tornaterem 
- iskolaszárny bővítése

2009
2009 2015

Irinyi József 
1978-ban épült, lapos tetejű, beázik  

-
Tetőtér 
beépítése



Általános Iskola 
Sinay Miklós 
Tagintézménye

4273 
Hajdúbagos, 
Iskola u. 18

Minden épület 1930-ban és 1978-ban 
épült, elhasználódott, 
hőszigetelése 
indokolt.

Hőszigetelés, 
nyílászárók 
cseréje

-

könyvtár 1997-ben épült - -

Irinyi József 
Általános Iskola 
Thuolt István 
Tagintézménye
4275 M.pályi, 
Landler tér 5.

Elavult nyílászárók, rossz hőszigetelés Emeletráépítés 
2 tanterem

Intézmény Épület címe, 
funkciója

az épület állapota rövid távú terv középtávú terv hosszú távú 
tervek 

Napköziotthonos 
Óvoda
Hosszúpályi, 

Napköziotthonos 
Óvoda
4274 
Hosszúpályi, 
Kossuth u. 3-5.

Az intézmény 2007-bentornaszobával 
bővült, jó műszaki állapotban lévő, 
karbantartott az óvoda főépülete. A 2 
csoportos épületegység külső tatarozása, a 
nyílászárók cseréje megtörtént

Vizesblokkok és 
nyílászárók további 
korszerűsítése

Monostorpályi 
Napköziotthonos 
Óvodája

4275 

Folyamatos karbantartással átlagos. A főtér 
rekonstrukcióval 
összefüggésben 
felújítás



Monostorpályi, 
Kossuth u. 51

Hajdúbagosi 
Napköziotthonos 
Óvodája
4273 
Hajdúbagos, 
Nagy u. 103.

Átalakítással tornaszobát, többfunkciós 
fejlesztő szobát hoztak létre

Vizesblokk 
felújítás

Intézmény Épület címe, 
funkciója

az épület állapota rövid távú terv középtávú terv hosszú távú 
tervek 

Arany János 
Általános 
Iskola

4281 
Létavértes, 
Árpád tér 10.

2006-ban korszerűsítették, bővítették 
uszoda, tornacsarnok, könyvtár,
2008-ban udvaraszfaltozás volt.

Sportudvar 
kialakítása

4281 
Létavértes, 
Baross u.7.

Felszámolásra került

4281 
Létavértes, 
Árpád tér 7.

Megfelelő állagú. Sportudvar nincs. Állag megóvás, 
sportudvar 
kialakítása.



4281 
Létavértes, 

Kossuth u. 1.

Megfelelő állagú.
Sportudvar is van.

Állag megóvás

Intézmény Épület címe, 
funkciója

az épület állapota rövid távú terv középtávú terv hosszú távú 
tervek 

Irinyi János 
Általános 
Iskola és 
Városi 
Könyvtár

4281 
Létavértes, 
Irinyi u. 8

5 tanterem alsó 
tagozatosok 
számára, iskolai 
ebédlő, 
melegítőkonyha
, orvosi szoba, 
kiszolgáló 
helyiségek, 
irodák, 

2002-ben tetőtér ráépítéssel bővített és 
kívül- belül felújított iskola, melynek a 
külső homlokzata, illetve nyílászárói már 
festésre szorulnak. A főépület melletti raktár 
pályázat útján kiállító terem és közösségi tér 
átalakítására alkalmas.

Az épületek állapota jónak mondható.

Akadálymentesített, szabány 
kézilabdapálya, sportudvar épült.

Állagmegőrzés, 
nyílászárók festése.

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése

Külső homlokzati 
felújítás.

A raktárhelyiség 
átalakítása kiállító 
teremmé, illetve 
közösségi 
teremmé 
pályázati 
támogatás esetén.

Melegítőkonyha 
főzőkonyhaként 
való 
működtetése.

4281 
Létavértes, 
Kassai u. 5.
1 osztályterem, 

1 művészeti 

3 különálló épületből álló iskolaépület, mely 
külső-belső  felújításra és tetőcserére szorul.

Állagmegőrzés a 
működéshez 
szükséges 
karbantartási 
feladatok elvégzése 

------------------

 

 

Telephely 
megszüntetése 
költözéssel Irinyi 
utcára (új 
iskolaépület 



szaktanterem, 2 
kisterem

2008 nyarán. építésével).

4281 
Létavértes, 
Kassai u. 8.
Könyvtár, 
tornaterem

Lapostetős, folyamatos a beázás, mosdók, 
öltözők, folyosók elavultak

Állagmegőrzés Lapostető 
kiváltása, 
mosdók, öltözők 
felújítása

Tornatermi 
szertár építés.

4281 
Létavértes, 
Kassai u. 16. sz.
3 osztályterem 

felső 
tagozatosok 
számára, 1 

fizika-kémia 
szaktant.

Egy épületből álló iskolaépület, melynek 
belső felújítás, valamint tetőcseréje, 
nyílászárók cseréje szükséges.

2009 decemberig 
bejárati ajtó csere, 
belső festés, udvari 
lépcső burkolása

 

Tanulói és 
nevelői WC-k 
felújítása, 
épületből való 
megközelítés 
megoldása.

A telephely 
megszüntetése 
költöztetéssel az 
Irinyi utcára (új 
iskolaépület 
építésével).

4281 
Létavértes, 
Irinyi u. 1.
Informatika és 
technika 
szaktantermek, 
helytörténeti 
kiállítóterem

Elavult, különösen az udvari homlokzat 
szorul felújításra, valamennyi nyílászárója 
cserére, a technika terem és a kiszolgáló 
helyiségek teljes felújításra szorulnak.

Udvari részen ajtó 
cserék 2008-ban.

Külső homlokzati 
felújítás, 
ablakcserék.

  

A telephely 
megszüntetése 
költöztetéssel az 
Irinyi utcára (új 
iskolaépület 
építésével).

Intézmény Épület címe, 
funkciója

az épület állapota rövid távú terv középtávú terv hosszú távú 
tervek 



Városi 
Napköziotthonos 
Önálló Óvoda

4281 Létavértes, Árp
ád tér 19

Pályázati támogatásból új központi 
óvodaépület,  mely felszereltségét 
tekintve is maximálisan kielégíti az 
igényeket.
Lehetővé  teszi a sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátását, felszámolja 
a szegregációt.

Eszközök, 
felszerelés 
szintentartása

állagmegóvás

Derecske 
Létavértes 
Kistérség 
Többcélú 
Kistérségi 
Társulás 
Pedagógiai 
Szakszolgálata

4281 Létavértes, 
Nagyváradi u. 2.
Telephelyek:
Irinyi József 
Általános Iskola
4274 Hosszúpályi, 
Szabadság tér 3.
Bocskai István 
Általános Iskola és 
AMI
4130 Derecske, 
Lengyel u. 3/5c.
Feladat-ellátási 
helyek a kistérség 
óvodáiban, 
iskoláiban kialakított 
logopédiai szobák

2005-ben alakították ki a jelenlegi célra.
Az épület állaga megfelelő, 
felszereltsége jó. 
Az óvodai és iskolai fejlesztő és 
logopédiai szobák a funkciónak 
megfelelőek, felszereltségük jó.

folyamatos 
állagmegóvás 
szükséges
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