Ütemterv

III.
A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési
ütemterv
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Ütemterv

Az önkormányzat feladatai a közoktatási feladatellátásban
Az önkormányzat 2008-2012 időszak

Feladat

Felelős

Határidő

Jegyző, polgármester

2010. január 15.

Oktatási-referens

2011. június 30.

Oktatási-referens

2011. június 30.

Az éves továbbképzési terv teljesülésének az értékelése

Oktatási-referens

2011. június 30.

Az Önkormányzati Intézkedési Terv felülvizsgálata, a szükséges korrekciók
átvezetése.

Jegyző
Oktatási referens

2010. december 31.

2010/2011.
A FIÁI és SzI és a BÓ igazgatói/vezetői megbízás pályázati eljárásának
lebonyolítása, az új igazgató/vezető kinevezése
Az iskolák szakmai és pedagógiai munkájának értékelése a 2010. évi
országos mérés alapján
A nevelési, oktatási intézmények szakmai-pedagógiai munkájának
eredményességi vizsgálata az IMIP és ÖMIP alapján
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Megvalósulás

Ütemterv

Feladat

Felelős

Határidő

A nevelési, oktatási intézmények működésének vizsgálata az OH mérések és
az IMIP végrehajtása alapján

Jegyző
Oktatási referens

2012. június 30.

A Bölcsőde és Gyermekközpont vezetői álláshelyének pályázati eljárás útján
történő betöltése

Jegyző

2012. január 15.

Jegyző
VOKS bizottság

2012. június 30.

Jegyző

2012. június 30.

2011/2012.

Értékelés az elkészített ütemterv megvalósulásáról.
Az óvodai és iskolai házirendek felülvizsgálata, jóváhagyása
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Ütemterv

Feladat

Felelős

Határidő

Jegyző
Oktatási előadó

2013. január 15.

Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai
programjának felülvizsgálata

Jegyző

2012. június 30.

Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények minőségirányítási
programjának felülvizsgálata

Jegyző

2012. június 30.

A művészeti oktatás minősítésének elkészíttetése

Jegyző

2010. augusztus 31.

2012/2013.
A WSÁI és AZMI igazgató álláshelyének pályázati eljárás útján történő
betöltése
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Ütemterv

Feladat

Felelős

Határidő

Minden évben elvégzendő feladatok
A tanköteles és óvodás korúak létszámának prognosztizálása, ennek alapján
az intézmény hálózat férőhelyeinek áttekintése.
A megfelelő átcsoportosítási feladatok megtervezése a következő tanévre.

Jegyző
Oktatási-referens
VOKS bizottság
Jegyző
Oktatási-referens
VOKS bizottság

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felmérése, jelentés megküldése a
KIR-nek.

január 31.

március 31.

Jegyző

március 15.

A tárgyévi költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete alapjn normatív
támogatások igénylése, adatok egyeztetése.

oktatási referens,
pénzügyi vezető

március - október

A nevelési, oktatási intézmények szakmai-pedagógiai munkájának
eredményességi vizsgálata az IMIP és ÖMIP alapján.

Oktatási-referens

június 30.

Oktatási-referens

június 30.
szeptember 15.
október 15.
október 15.

Az éves továbbképzési terv teljesülésének az értékelése.
Az ingyenes TK ellátás biztosításának dokumentációs ellenőrzése.
A tárgyévet megelőző év elszámolásának monitoringja.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felmérése.
Az október 1-i közoktatási statisztika elkészítése, adatok valódiságának
vizsgálata.
A következő naptári évre vonatkozó normatíva igénylés elkészítése.

Oktatási-referens
Jegyző
oktatási referens,
pénzügyi vezető
oktatási referens,
pénzügyi vezető

Jelentés megküldése a KIR-nek a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekről.
A kistérségi együttműködési megállapodások felülvizsgálata az érintett
intézmények és az önkormányzatok bevonásával.
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október 15.

Jegyző

október 31.

Polgármester
Okt. bizottság
Jegyző

december 31.

Megvalósulás

Ütemterv

Az önkormányzat feladatai a közoktatás fejlesztésében
Feladat
Az általános iskola férőhely számának felülvizsgálata a tanuló létszám
változásának megfelelő körzethatár módosítás

Felelős

Határidő

Polgármester
VOKS bizottság
Jegyző

2012. augusztus 31.

46

Megvalósulás

