Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény
2004. évi szöveges beszámoló
Az Intézmény vezetése 2004. évben a feladatok folyamatos ellátása és működésének
megőrzése mellett a IV. negyedévben újabb szakiskolai épület kivitelezését kezdte meg. Egy
új szakma oktatása 2004. szeptember hónapban megkezdődött.
Leányaink részére a tanműhely építési engedélyezésének eljárását követően megkezdődött a
régi mosoda átépítése. Ehhez a TMÖ fejlesztési pénzeszközt biztosított 7 millió forintot,
eszközbeszerzésből további 1 millió forintot. Iskolánk a vállalkozásoktól kapott szakképzési
hozzájárulásokból kiegészítésként 3 millió forinttal, előző évi pénzmaradványból pedig
pótolta a még hiányzó összeget.
A tornaterem, az abban lévő eszközök ( tornaszőnyeg, tornaszekrény ), a lapos tető miatti
beázások, tarthatatlan körülményeket mutat. A felújításokat 2004-ben még a beruházás miatt
nem kezdtük meg. Sportolóink a különböző versenyeken / súlyemelés, futball / szépen
szerepeltek ennek ellenére is. Megtörtént viszont a beázott kondicionálóterem felújítása,
villamos vezetékek felújítása és a gázfűtés bevezetése.
A költségvetés által biztosított keretből, és saját bevételeinkből gazdálkodtunk az elmúlt
időszakban.
Szakmai feladatellátás értékelése
Az oktatás alapvető személyi és tárgyi feltételei adottak voltak. Szeptembertől továbbra is
várható a túlórák miatti bérnövekedés, mert sok az ellátatlan órák száma. A szakmai
továbbképzésen való részvételt helyettesítéssel tudtuk megoldani.
A szakiskolai képzés miatt létszámnövekedés történt a pedagógus létszámban.
2004. szeptembertől 15 általános iskolai, 6 szakiskolai osztályban, 1 logopédiai csoportban és
egy gyógytestnevelési csoportban folyik oktatás, amelyben 248 tanuló vesz részt.
Érezhető a helyi önkormányzatok ragaszkodása a gyengébb képességű tanulókhoz a fejkvóta
miatt, nehezebben engedik át a gyerekeket, pedig szükségük lenne a gyógypedagógiai
intézményre.
Kollégiumunk 120 férőhelyet tud biztosítani, a jelenleg bent lakók száma 95 fő.
Az iskola célja a gyógypedagógia eszközeivel a felnőtti életre történő felkészítés. Tekintettel a
specifikumokra, kiemelt feladat az ép receptorok fejlesztése, a személyiségfejlesztés, a
munkakészség alakítása, a teljesítőképesség növelése.
A hátrányos helyzetből adódó lemaradások kompenzálása nem működik csupán iskolai
keretek között. A segítőszervezetekkel, szülőkkel való kapcsolatépítés, ill. kapcsolattartás
folyamatos.
A szakmai szempontból is jobb munkavégzés érdekében a Comenius I. minőségbiztosítási
rendszer kiépítése megtörtént.

2004-ben a szakképző évfolyamon minden tanuló sikeres vizsgát tett. Tanulmányi téren
teljesítettük a kitűzött célokat.
Nem sikerült visszaszorítani a hiányzásokat egy adott tanulói kör esetében. Ebből adódik az
étkezői létszám alacsony adata, az összeshez viszonyítva és 1 tanulónk hónapokat tölt
mosdóson, 1 tanulónkat pedig ideiglenesen áthelyeztek a faddi gyermekotthonba családi
körülményei miatt. Mindkét tanuló várhatóan hamarosan visszakerül Intézményünkbe.
Kulturális, művészeti nevelés és tevékenység területén jó színvonalon teljesítettük
feladatainkat. Gyermekeink eljutottak táborba, színházba, kerékpártúrára és tanulmányi
versenyeken szerepeltek.
Sportolóink eredményei: MÉS Országos atlétikai versenyen 3. 4. 5.helyezést értek el.
MÉS országos kispályás foci bajnokságon az 1.helyet szerezték meg.
Kollégiumunkban néhány férőhely üres maradt most szeptembertől is. A korábbi késedelmes
térítési díjak beszedése megoldódott, ill. folyamatossá váltak a fizetések, erre a jövőben
nagyobb figyelmet fordítunk. Bevételeink ebből következően kissé megemelkedtek a korábbi
magas kintlévőség terhére. Úgy gondolom ez előrelépés a korábbi évekhez képest.
A 246 tanuló ellátásáról 50 fő pedagógus és 52 fő gyermekfelügyelő, technikai személyzet
gondoskodik.
2004. évben vásároltuk meg az OM pályázatban(2003) szereplő eszközöket, és még ebben az
évben szereztük be az újabb pályázatban lévőket is. Nyilvántartásba vettük az IHM-től
térítésmentesen kapott szemléltető, ill. kivetítő berendezéseket.
A bevételek teljesítésének alakulása a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva:
Az intézményi ellátási díjak terv szerint alakultak. Az alkalmazotti térítési térítési díjaknál
elmaradás tapasztalható. Magas az utalványok száma a természetbeni étkezéshez képest.
Szeptember hónapban 85 fő kért étkezési utalványt, természetbeni étkezést 15 fő vesz
igénybe. Lenne igény a természetbeni étkezésre abban az esetben, ha a teljes adókedvezményt
igénybe vehetnék dolgozóink.
Az alkalmazotti térítés a tervhez viszonyítva elmarad, csak 50 %-ban teljesült.
Egyéb bevételek jól alakultak ebben az évben, igyekezni fogunk ezt a jövőben tovább növelni.
Ez az összeg tartalmazza a korábban tévesen kiszámlázott áramdíjakat is, melyek intézése
egész évben folyamatosan történt. Lassan, de egyenesbe kerülünk az E.on Dédász Rt-vel is.
Alapdíjas számlákat küldött a lépcsőházainkra és nem almérőként kezelte 1999. óta.
Tévedését elismerte és rendezte. 2005. évben már valószínűleg tiszta lappal indulhatunk, ami
az áramdíjakat illeti. Többletkiadást 2002.évi áramdíjak kifizetése jelent, amelyből még 6
havi részlettörlesztést kell rendezni.
A lakbérek emelkedése is okozott többletbevételt.
Iskolánk jelenleg 2004. december hó 31-én 3.651.000,- Ft szakképzési támogatással
rendelkezik, mely összeget autóbusz vásárláshoz szeretnénk felhasználni. A támogatók
felsorolása a mellékletben megtörtént.
Újabb pályázatunk volt sikeres, szakiskolai kerti eszközöket vásároltunk. Az OM felé az
elszámolás is megtörtént.
A működési bevételek időarányosan teljesültek.

Személyi és dologi kiadások alakulása a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva:
Megvalósítottuk novemberben 6 %-os kereset kiegészítés kifizetését minden dolgozó
részesült belőle, differenciálást nem alkalmaztunk.
2004.április havi létszámleépítés 2 fő felmentésével került végrehajtásra, ennek anyagi hatása
csak 2005.évben lesz érezhető, mert a felmentési idők október, ill. november hónapokban
járnak le.
Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági létszám 96 főre emelkedett, részükre az 1000 Ft/hó
összeg terheli a kiadásokat.
Intézményünkben jelenleg 102 fő dolgozik aktívan.
Pedagógusaink közül a továbbképzésben résztvevők tandíj, és utiköltség térítést kapnak.
A normatíva teljes összegét nem használtuk fel, jövőben erre jobban figyelünk.
A tönkrement hűtőkamra, egy új hűtőszekrény vásárlásával lett pótolva. Konyhai
főzőedényeink, gázzsámolyaink avultak, cseréjükre lenne szükség.
Szennyvíztelepünk sajnos nem működik zökkenőmentesen, a várható kiadások az utolsó
negyedévben merülnek fel.
A folyamatos karbantartások, időleges leállások / pl. áramkimaradás / plusz költséget
eredményeztek.
A karbantartók feladatellátása nagy mértékben lecsökkent, miután tanulóink tantervében /a
kerti munkások esetében / a parkgondozás tantárgyat is tartalmazza és ehhez szakmai
gyakorlat is párosul.
Ezen a területen létszámleépítést tervezünk. A szennyvíztelep kezelőre továbbra is szükség
lesz.
Az állami normatívák visszafizetendő összege nagyobb részt a feltételek nem teljesülése miatt
keletkeztek. Maradt olyan normatíva is, amely a következő időszak nagyobb odafigyelése
mellett már nem lesz visszafizetendő.
Úgy gondolom, az iregszemcsei intézmény működése 2004. évben zavartalan volt,
pedagógusaink részére nyugodt körülményeket tudtunk biztosítani az oktatás illetően.
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