
 

 
Békéscsabai Tankerületi Központ 

 

Székhely: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 
Telefon: 06-66-795-215 

E-mail: bekescsaba@kk.gov.hu 
 

Tankerületi Tanács Antiszegregációs munkacsoportjának ülése 

 

Az ülés forgatókönyve 

 

Időpont: 2019. június 26. szerda 10 óra- 11 óra 

Helyszín: Békéscsabai Tankerületi Központ, Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.   

Résztvevők: a mellékelt jelenléti íven  

 

1. Az ülésen megjelenteket köszönti, az ülést megnyitja Fésűné Bálint Gizella 

antiszegregációs referens.  

( Dr. Tratnyek Magdolna meghívott- Magyarországi Evangélikus Egyház, 

Munkacsoport tagok, Bánki András tankerületi igazgató, Domokosné Németh Ildikó 

szakmai igazgatóhelyettes- állandó meghívott,  Dr. Demecs Lívia kabinetvezető, Dr. 

Varga-Csizmadia Mónika  jegyzőkönyvvezető 

 

2. A munkacsoport határozatképességének megállapítása (Az Antiszegregációs 

munkacsoport ügyrendje szerint a munkacsoport akkor határozatképes, ha az ülésen a 

tagok több mint fele jelen van. Munkacsoport tagok száma 6 fő, határozatképesség 4-6 

fő esetén)  

 
3.  Napirendi pontok ismertetése 

 

- A 2018. évi Tankerületi Antiszegregációs Beszámoló véleményezése, elfogadása 

- A Tankerületi Esélyegyenlőségi Terv Helyzetelemzésének tapasztalatai 

Békéscsaba és Békéscsabai Járás általános iskoláira vonatkozóan 

- A Tankerületi Esélyegyenlőségi Terv Helyzetelemzésének véleményezése, 

hozzászólások, javaslatok antiszegregációs tárgykörben. Döntések határozatba 

foglalása 

 

               A napirendi pontokhoz a munkacsoport tagjai és a meghívottak hozzászólhatnak,  

elmondhatják véleményüket, beterjeszthetik módosító indítványukat. A napirendi 

pontok elfogadása kézfelnyújtással. 

 
4. A munkacsoport tagjai részére előzetesen megküldött 2018. évi Tankerületi 

antiszegregációs beszámoló lényeges tárgyköreit ismerteti az antiszegregációs 

referens.  A beszámoló véleményezése, elfogadása 

( A beszámoló mellékelten csatolva)  

 

5. A Tankerületi Esélyegyenlőségi Terv Helyzetelemzésének tapasztalatai 
Békéscsaba és Békéscsabai Járás általános iskoláira vonatkozóan. A tapasztalatokat 

összegzi az antiszegregációs referens. ( Az összegzés mellékelten csatolva)  

 

6. A Tankerületi Esélyegyenlőségi Terv Helyzetelemzésének véleményezése, 

hozzászólások, javaslatok antiszegregációs tárgykörben. Döntések határozatba 

foglalása, a határozatok elfogadása kézfelnyújtással 

 



 

Székhely: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 

Telefon: 06-66-795-215 

E-mail: bekescsaba@kk.gov.hu 

7. Az ülést bezárja az antiszegregációs referens 

 

Az emlékeztetőt aláírja az antiszegregációs referens és hitelesítőként a munkacsoport 

egy tagja. Az emlékeztetőhöz csatolni kell az ülés jelenléti ívét, a meghívót, a 2018. 

évi antiszegregációs beszámolót, és a Tankerületi Esélyegyenlőségi Terv (TEH) 

helyzetelemzésének összegzését Békéscsaba és Békéscsabai járás intézményeire 

vonatkozóan. Az emlékeztető iktatása, irattárban történő elhelyezése, elektronikusan 

megküldésre kerül a munkacsoport tagok részére  

 

 


