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Bevezetés
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési
Tervének alapvető célja, hogy biztosítsa a városban a szegregációmentesség és az egyenlő
bánásmód elvének teljes körű érvényesülését.
Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul kell
kitűzni az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a településen élő
hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és a valódi esélyegyenlőség
előmozdítása érdekében.
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
Törvény 35.§-a alapján elemezni kell az esélyegyenlőségi programban a településen élő
hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meg kell határozni e csoportok
esélyegyenlőségét elősegítő célokat.
Eleget téve ezen jogszabályi előírásnak Szombathely Megyei Jogú Város tekintetében a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és tanulók oktatási sikeressége érdekében a
következő célokat fogalmazzuk meg kiegészítve a város 2008. december 18-án elfogadott
esélyegyenlőségi tervét.
Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzésünket és intézkedési tervünket a 2009/2010-es tanév
intézményi adatszolgáltatása és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által
szolgáltatott adatok alapján állítottuk össze.
Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai
•

Egyenlő esély biztosítása minden gyermek, tanuló számára a minőségi oktatás igénybe
vételére, s ennek keretében valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és
tanuló intézményes nevelésben-oktatásban való részvétele és eredményességének
növelése.

•

El

kívánjuk

érni,

hogy

oktatási

rendszerünk

biztosítsa

a

településen

a

szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését.
•

Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításán túl
célul tűzzük ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a
hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség
előmozdítása érdekében.
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1. Helyzetelemzés
Városunk a két éve működő esélyegyenlőségi programban megfogalmazott elvek alapján
szervezi közoktatási feladatellátását.
1. A közoktatási, pedagógiai szakszolgálatok, gyermekjóléti alapellátások és szolgáltatások
önálló intézményfenntartással biztosítottak. A gyermekjóléti szolgáltatások közül a családi
napközi, a bölcsődei ellátás biztosított. A közoktatási szolgáltatásban egyházi, alapítványi és
egyetemi fenntartású intézmények is részt vállalnak. Az elmúlt két évben a közoktatási
intézményhálózatban a következő változás történt: 2010. tavaszán született döntés a Vadvirág
Óvodának a Nyitra Utcai ÁMK-hoz történő integrálásáról 2010. augusztus 1-jével.
Szombathelyen a közoktatási intézményekbe járó gyermekek, tanulók száma: 18541 fő, 1912
fő hátrányos helyzetű, 11%, 573 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 3,6%, az SNI-s arány,
3,5%.
2. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók számának
meghatározása megtörtént. Városunkban 2106 fő részesül gyermekvédelmi kedvezményben,
a nevelési-oktatási intézményekben 1724 hátrányos helyzetű gyermek, tanuló van. A
hátrányos helyzetű családok közül 740 fő, azaz 31,7% nyilatkozott halmozottan hátrányos
helyzetéről. 547 gyermek, tanuló a város által fenntartott közoktatási intézménybe jár, míg
193 fő nem önkormányzati óvodába, vagy iskolába jár. A város szociális helyzetét tekintve ez
a mutató bizonyítja, hogy a településen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
azonosítása megtörtént.
3. A város közoktatási szolgáltatása vonzó a környező településeken élő családok számára,
így magas a bejárók aránya.

Óvodába, általános
iskolába jár
Óvodába jár
Bejáró óvodás
Alsó tagozatosok száma

Összesen:

HH

HHH

SNI

9135

1276

475

398

2733

368

159

59

266

12

5

3032

423

145

5

137

Bejáró alsó tagozatosok
száma
Felső tagozatosok száma
Bejáró felső tagozatosok
száma

506

34

1

32

3365

485

171

202

717

40

1
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A bejárók 16,3%-a hátrányos helyzetű, 0,4% halmozottan hátrányos helyzetű, 4,5% sajátos
nevelési igényű.
4. A város közigazgatási területén élő halmozottan hátrányos helyzetű 3 éves korú gyerekek
90%-a óvodai ellátásban részesül. A megalakult munkacsoport elvégezte a családsegítő
szolgálattal és a védőnők segítségével a felmérést. Az óvodai ellátás valamennyi gyermek
számára biztosított, férőhely hiánya nem akadályozza az óvodai ellátást. Szükség esetén újabb
óvodai csoportok kialakításáról kell gondoskodni. A legtöbb hh/hhh-s gyermeket ellátó
intézményekben a város törekszik a csoportlétszámokat a maximális létszám alatt tartani:
Margaréta Óvodában a legalacsonyabb az átlagos csoportonkénti gyermeklétszám: 22,5
fő/csoport, a Barátság Óvodában is csak 24,00 fő/csoport, a Mocorgó Óvodában magasabb,
25,5 fő/csoport.

Aréna Óvoda
Barátság Óvoda
Benczúr Gy. U. Óvoda
Gazdag E. Óvoda
Hétszínvirág Óvoda
Játéksziget Óvoda
Kőrösi Cs.S.U. Óvoda
Losonc U. Óvoda
Margaréta Óvoda
Maros Óvoda
Mesevár Óvoda
Mocorgó Óvoda
Napsugár Óvoda
Pipitér Óvoda
Szivárvány Óvoda
Szűrcsapó Óvoda
Vadvirág Óvoda
Weöres S. Óvoda

Férőhelyek száma
alapító okirat
240
150
109
214
175
100
185
152
100
100
130
150
145
184
189
214
86
75

Csoportok
száma
9
6
4
8
7
4
7
6
4
4
5
6
5
6
7
8
3
3

Gyermekek száma

Kihasználtság (%)

226
144
112
206
183
101
166
155
88
107
135
153
114
137
159
215
71
82

94,17
96,00
102,75
96,26
104,57
101,00
89,73
101,97
88,00
107,00
103,85
102,00
78,62
74,46
84,00
100,47
82,56
109,33

3. A város óvodáiban és általános iskolában nem teljesen kiegyenlített a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya. A következő táblázatok adataiból látható,
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hogy az egyes intézmények között a hhh-s arány tekintetében milyen különbségek vannak. A
városban nincs olyan óvoda, általános iskola, középiskola, ahol ne látnának el halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekeket, tanulókat. Az óvodák közötti eltérés 16,1%. A legkevesebb
halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek a Benczúr Óvodába jár, ahol arányuk 0,89%, a
legtöbb a Margarétába, arányuk ott 17,05%.
Általános iskolában az eltérés 12,58 %. Középiskolákban az eltérés 2%. A fenntartó
önkormányzat úgy alkotta meg a beóvodázási és beiskolázási körzeteket, hogy tekintettel volt
a közoktatási törvény 66.§-ában elvárt 15 százalékpontos szociális eltérés lehetőségére.
A nem önkormányzati fenntartású általános iskolák tekintetében összességében a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók aránya 1,43%.
Továbbra is szembetűnő, hogy a középiskolákban az óvodai és általános iskolai arányokhoz
képest nagyon alacsony a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya.

Összlétszám

Integrált SNI

HH

HH %

HHH

HHH %

ÓVODA
Aréna

226

0

25

11,06

9

3,98

Barátság

144

0

23

15,97

15

10,42

Pipitér

137

0

26

18,98

11

8,03

Hétszínvirág

183

2

36

19,67

10

5,46

Benczúr

112

5

5

4,46

1

0,89

Szivárvány

159

3

26

16,35

12

7,55

Losonc

155

0

18

11,61

5

3,23

Mesevár

135

0

11

8,15

7

5,19

Kőrösi

166

0

22

13,25

14

8,43

Gazdag E.

206

0

8

3,88

3

1,46

Margaréta

88

0

27

30,68

15

17,05

Maros

107

0

11

10,28

3

2,80

Vadvirág

71

0

13

18,31

5

7,04

Napsugár

114

12

26

22,81

11

9,65

Weöres

82

0

1

1,22

1

1,22

Szűrcsapó

215

1

20

9,30

10

4,65

Mocorgó

153

0

41

26,80

24

15,69

Játéksziget

101

0

7

6,93

1

0,99

2554

23

346

13,55

157

6,15

Összesen

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Nyitra

183

11

21

11,48

12

6,56

Derkovits

399

17

105

26,32

57

14,29

Neumann

511

12

57

11,15

16

3,13

7

Paragvári

735

7

74

10,07

19

2,59

Dési

328

22

88

26,83

42

12,80

Reguly

234

15

32

13,68

4

1,71

Váci

489

14

96

18,82

37

7,8

Gothard

511

27

49

9,59

9

1,76

Zrínyi

672

11

46

6,85

10

1,49

Bercsényi

433

44

129

29,79

49

11,32

Oladi ÁMK Simon

389

14

53

13,62

11

2,83

4884

194

750

15,36

266

5,45

Összesen

KÖZÉPISKOLA
NLG

404

0

6

1,08

1

0,22

KDG

594

0

17

2,86

3

0,51

Szent-Györgyi

487

6

27

5,63

1

0,21

Művészeti

199

0

8

4,02

0

0,00

Gépipari

695

0

25

3,60

2

0,29

Savaria

595

0

46

7,73

4

0,67

Kereskedelmi

1071

0

88

8,22

2

0,19

Horváth B. SzKI

576

1

33

5,73

5

0,87

Puskás

699

0

30

4,29

9

1,29

Hefele

785

6

90

11,46

17

2,17

Élelmiszeripari

682

7

65

9,76

12

0,41

Herman

631

5

62

4,75

16

1,43

Oladi ÁMK Teleki

574

0

71

12,37

21

3,66

7992

25

568

7,11

93

1,16

Összesen

ARANYHÍD NEVELÉSI-OKTATÁSI INTEGRÁCIÓS KÖZPONT
Óvoda

36

0

4

11,11

3

8,33

Általános iskola*

134

0

56

41,79

31

23,13

Speciális szakiskola

120

0

24

19,55

13

9,77

290

0

84

28,97

47

16,21

Összesen

Megjegyzés: Az Aranyhíd NOIK adatai tartalmazzák az értelmileg akadályozott ás autista tanulók adatait is.

4. Az egyes intézményekben vizsgáltuk a csoport/osztály szervezés esélyegyenlőségi
szempontjait. Az intézmények beépítették csoportszervezési elveik közé az esélyegyenlőségi
szempontokat.
A hhh gyermekek arányát tekintve legnagyobb az eltérés az óvodai csoportok esetén a
Mocorgó Óvodában és a Margaréta Óvodában. Ennek oka részben az, hogy a szülők kérték,
az egy családba tartozó, vagy rokon gyermekek egy csoportba kerülhessenek, illetve több
esetben a halmozottan hátrányos helyzet csak a beiratkozás, csoportba sorolás után derül ki.
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Általános iskolák esetén megfigyelhető, hogy az emelt szintű osztályokban alacsony a hhh
tanulók aránya. Mivel a legtöbb iskolában két párhuzamos osztály van, az egyik emelt szintű,
vagy kéttannyelvű, a másik a normál, így előfordul, hogy a hhh tanulók arányát tekintve
jelentős eltérés mutatkozik (pl. Dési, Bercsényi). Minden tanulónak, szülőnek lehetősége,
joga van az emelt szintű oktatást választani, de sok esetben nem élnek ezzel a lehetőséggel.
5. A város közoktatási intézményeiben a 7%-os országos átlag alatti a sajátos nevelési igényű
gyerekek és tanulók aránya. A település óvodáiban 0,85 %, az Aranyhíd NOIK-kal együtt
2,15 %-os, általános iskoláiban 3,57 %-os, az Aranyhíd NOIK-kal együtt 5,31 %,
középiskolákban 0,51 % sajátos nevelési igényű tanulók aránya – az Aranyhíd NOIK
speciális szakiskolájával együtt 1,94 %, amely az országos átlag alatti. Az óvodák és az
általános iskolák közül – hasonlóan a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál kimutatott
adatokhoz – a lakótelepi intézményekben magasabb az arányszám.
Területi koncentráció a sajátos nevelési igényűnek tekintetében nem mutatható ki.
Az érintett gyerekek és tanulók felülvizsgálata a jogszabályban előírt gyakorisággal és időben
megtörténik.
A város intézményeiben biztosítottak a személyi feltételek a sajátos nevelési igényű tanulók
nevelése és oktatása tekintetében, melyhez a szükséges szakmai támogatás az NYME
Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ Nevelési Tanácsadója és az Aranyhíd NevelésiOktatási Integrációs Központ részéről biztosított.
Az együttnevelés feltételei valamennyi intézményben biztosítottak.
6. A település intézményei között az oktatás hatékonyságában és a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók iskolai eredményességében nincs jelentős eltérés. Ezt támasztja alá, hogy
sem a lemorzsolódási és továbbtanulási, sem pedig pedagógiai munka hatékonyságát mérő
országos vizsgálatok intézményenkénti eredményei között nincsen 25 %-ot meghaladó
eltérés.
Több iskolában is szerveznek emelt szintű oktatást. Jellemzően az iskolákban a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók az emelt szintű oktatásban is arányuknak megfelelően
részt vesznek.
Emelt szintű / két tanítási nyelvű oktatásban részt vevő tanulók
Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási
nyelvű oktatás
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Iskola

Derkovits Gyula Általános
Iskola
Dési Huber István Általános
Iskola
Gothard Jenő Általános
Iskola
Neumann János Általános
Iskola
Nyitra Utcai ÁMK
Paragvári Utcai Általános
Iskola
Reguly Antal Általános
Iskola
Oladi ÁMK Simon I.U.
Általános Iskolája

Összes
tanuló

Összes
HH

Összes
HHH

Résztvevő
tanulók

Ebből
HH

Emelt
szintű
HH
%

Ebből
HHH

Emelt
szintű
HHH
%

399

105

57

233

47

44,76

20

35,09

328

88

42

104

13

14,77

2

4,76

511

49

9

114

7

14,28

0

0,00

511

57

16

228

31

54,39

4

25,00

183

21

12

115

3

14,29

1

8,33

735

74

19

216

7

9,46

1

5,26

234

31

4

193

21

67,74

1

25,00

389

53

11

112

8

15,09

0

0,00

3290

478

170

1315

137

28,13

29

17,06

A város napközis, vagy iskolaotthonos ellátást valamennyi igénylő számára biztosít. Az alsós
tanulók nagy része napközis, illetve iskolaotthonos. A nagy %-ban hh/hhh tanulókkal
foglalkozó iskolák alsó tagozaton iskolaotthonos oktatási formát működtetnek (pl. Bercsényi,
Dési, Váci)
7. A Margaréta Óvoda, a Dési Huber István Általános Iskola, valamint a Váci Mihály
Általános Iskola és AMI a vállalta, hogy nevelési/pedagógiai programjába beépíti a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók nevelését/oktatását segítő integrációs
pedagógiai rendszert.
8. A település intézményei között az oktatás feltételeiben nincs jelentős különbség.
Az azonos típusú intézmények között a rendelkezésre álló humánerőforrás és szakos
ellátottság tekintetében nincs hiányosság és jelentős eltérés.
Az infrastrukturális ellátottság közepesnek nevezhető.
Tornaterem, vagy tornaszoba minden intézményben van (a mérete miatt van ahol csak
tornaszobának nevezhető). Számítástechnika terén az utóbbi években fejlődött a város, mivel
több pályázati lehetőség is irányult erre. Sok esetben az eszközök működtetésének és
karbantartásának költsége jelent nehézséget. A város lehetőségeihez mérten, az intézmények
szükségleteit figyelembe véve támogatja az egyes intézményeket. A több hátrányos helyzetű
gyermeket/tanulót fogadó intézmények támogatása általában átlagon felüli.
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1.1 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Esélyegyenlőségi terület
Halmozottan hátrányos helyzetű
adatgyűjtés/nyilatkoztatás
problémái

Egyéb adathiányok

Halmozottan hátrányos helyzetű
3 éves kortól való rendszeres
óvodába járása.

Iskolai
szinten

szegregáció

települési

Feltárt probléma
A településen 2106 fő gyermek
jogosult
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre, a
szülői
nyilatkozatok
száma
halmozottan
hátrányos
helyzetükről 740 db (547 fő az
önkormányzat
fenntartású
intézményben) A hhh-s tanulók
beazonosítása
megtörtént
az
óvodákban és általános iskolákban.
A középiskolák esetében a hhh-s
tanulók felmérése még nem teljes
körű.
Kompetencia-mérés
eredményeinél nincsenek hhh-s
eredmények.
A
pedagógusok
korszerű, az esélyegyenlőséget
segítő módszertani képzettségéről
nincsenek pontos adatok.

Probléma nem merült fel:
A
megalakult
munkacsoport
folyamatosan figyelemmel kíséri a
beóvodázás előtt álló hhh-s
gyermekek családját és személyes
találkozóval segíti a 3 éves
kisgyermek beóvodázását.
Nem merült fel szegregáció.

Iskolai szegregáció intézményi
szinten

Nem tapasztalható szegregáció.

Továbbtanulási arányok jelentős
eltérése a halmozottan hátrányos
helyzetű és a nem halmozottan
hátrányos helyzetű végzősök
között.
Lemorzsolódás:
Magántanuló és 250 óránál többet
hiányzó
több
tanévre
visszamenőleg nem jellemző.

A
továbbtanulási
mutatókból
egyértelműen kiderült, hogy a
speciális
szakiskolában
és
szakiskolában továbbtanuló hhh-s
diákok aránya magas.
A lemorzsolódás mértéke nem éri
el az országos átlagot, azonban a
hh-s
tanulók
aránya
a
lemorzsolódók
között
felülreprezentált.
A hh/hhh-s tanulók minden, az
iskolák által kínált lehetőséget
nagyobb
arányban
vesznek
igénybe, mint nem hátrányos
helyzetű társaik, kivéve az
alapfokú művészetoktatást.

Tanórán kívüli programok
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Szükséges beavatkozás
A hhh-s gyermekek/tanulók körének
pontos beazonosítása, szülők pontos
tájékoztatása, figyelmük felhívása, hogy
milyen
kiegészítő
szolgáltatásokhoz
juthatnak a nyilatkozat által, a szülői
nyilatkozatok beszerzése óvodába és
általános iskolába, majd középiskolába
lépéskor.
A középiskolákban is pontosan fel kell
mérni a hhh-s tanulók arányát.

Rendszeresen, minden nevelési/tanévben
frissíteni kell az adatokat, kiterjeszteni a
hhh-s gyermekek/tanulók esetében minden
intézményi folyamatra. A tanév végén az
intézményvezetői
beszámoló
szempontjaiba beépült az esélyegyenlőségi
program
megvalósításáról
adandó
tájékoztatási kötelezettség a fenntartó
részére.
A munkacsoport rendszeresen figyeli a
beóvodázás folyamatát a városban. Kiépült
a szakágazati együttműködésben a
jelzőrendszer.

Az intézmények beóvodázási, beiskolázási
körzetének figyelemmel kísérése, hogy
rendre megfeleljen a közoktatási törvény
66.§-nak.
Az osztályba/csoportba sorolásnál rendre
figyelembe kell venni az esélyegyenlőségi
elveket. (emelt szintű tagozat, alapfokú
művészetoktatás)
Pályaorientáció erősítése, kapcsolat a
szülőkkel, egyéni fejlesztés, középiskolai
felkészítő
szervezése,
szorosabb
együttműködés a középiskolákkal.
Preventív egyéni fejlesztés.

Növekedjen
az
alapfokú
művészetoktatásba bekapcsolódó hh/hhh-s
tanulók aránya.

Iskolán kívüli segítő programok.

Kevesen veszik igénybe.

SNI-vé minősítés meghaladja az
országos átlagot

Nem merült fel probléma, az SNI-s
arány 3,03 %. Az SNI-s tanulók
52%-a gyógyped. tagozaton tanul.

Személyi feltételek biztosítása

Az óvodákban biztosított a
megfelelő
végzettségű
óvodapedagógus az óvodai nyitva
tartás teljes ideje alatt. Az általános
és középiskolákban a szakos
ellátás megfelelő.
Kevés pedagógus vett részt IPR-t
támogató korszerű módszertani
továbbképzéseken

Hiányos
a
pedagógusok
módszertani képzettsége
Az
Esélyegyenlőségi
Terv
megvalósulása:
a
FÓRUM
működése

A fórum 3 alkalommal ült össze:
1. alkalom a megalakulása, amikor
az intézkedési terv elfogadására
került sor.
2.
A
munkacsoportok
megalakulása,
a
munkaterv
elkészítése és elfogadása.
3. A KECS megvalósításának
értékelése.

Útravaló
programba
történő
bekapcsolódás.
A településen az SNI-s tanulók ellátása
biztosított, az Aranyhíd szakmai segítséget
nyújt az integrált SNI-s tanulókat nevelő
közoktatási intézményeknek.

Beiskolázási,
továbbképzési
terv
átdolgozása, a korszerű módszertani
képzések előnyben részesítése, TÁMOP
pályázat.
A további feladatellátás a terv szerint.
Megfelelő nyilvánosság biztosítása a helyi
sajtóban.

1.2. Csomópontok
Tématerület
SNI-s tanulók nevelését/oktatását segítő munkacsoport
IPR alkalmazását segítő munkacsoport
Gyermek-és ifjúságvédelmi munkacsoport
Beóvodázást segítő szakmaközi munkacsoport

Aktorok
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ igazgatója,
a Napsugár Óvoda óvodavezetője, a Bercsényi Miklós
Általános Iskola igazgatóhelyettese
Az Oladi ÁMK igazgatója (szakértő) és az általános iskolai
intézményegység vezetője (szakértő), a Dési Ált. Iskola
igazgatója, a Margaréta Óvoda vezetője
Az óvodai, az általános iskolai és a középiskolai gyermekés ifjúságvédelmi intézményközi munkaközösségek vezetői
A Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetője, családsegítője, a Védőnői szolgálat védőnője, a
Dési Iskola, a Margaréta Óvoda körzetéből, az óvodavezetői
munkaközösség vezetője
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2. Célkitűzések
Jövőképünk: Szombathely Megyei Jogú Város közoktatási rendszeréből kilépő fiatalok
olyan képességekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik, hogy döntéseikben felelős
állampolgárként, megfelelő színvonalon ellátott munkavégzéssel járuljanak hozzá szűkebb és
tágabb hazájuk eredményeihez.
2.1. Rövid távú célok: 2010-2011


Minden intézmény tantestülete évente legalább egy alkalommal konzultáljon, s
cselekvési tervet fogalmazzon meg az NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató
Központ Nevelési Tanácsadójával a beilleszkedési, tanulási és magatartásbeli
nehézségekkel kezelt gyerekek és tanulók fejlődésével kapcsolatban. (Ez kapcsolható
a témával foglalkozó nevelési értekezlethez évente.)



A város intézményeiben – óvoda, általános és középiskola –a kompetencia alapú
nevelés-oktatás fokozatos elterjesztése, feltételek biztosítása.



A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek
növelése a közoktatás fejlesztésével, az eszközellátottság folyamatos javításával,
korszerű infrastruktúra és informatikai eszközök biztosításával az oktatásban.



A hálózatszerű együttműködések erősítése, az egymástól való tanulás megszervezése a
közoktatási intézmények között a kompetencia alapú oktatás és egyéb jó gyakorlatok
terjesztéséhez.



A nevelési, oktatási intézmények eredményességének, hatékonyságának növelése
intézményközi együttműködések kialakításával.



Település szintű minőségirányítási rendszer működtetése, a szolgáltató jelleg
fokozása.



A közoktatás különböző szintjein működő intézmények együttműködése a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos nyomon követése, az átmenetek
megkönnyítése érdekében is valósuljon meg.



Törekedni kell arra, hogy az intézményekben évfolyamokon belül is kiegyenlített
legyen a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók aránya.
Az eltérés az egyes osztályok között a 10 %-ot nem haladhatja meg.
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Rendszeres kapcsolatot és együttműködést kell kiépíteni az egyes közoktatási
intézmények környezetében működő társadalmi és szakmai szereplőkkel a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének érdekében.

2.2. Középtávú célok: 2012- 2014
Óvoda
1. Valamennyi óvodás korú gyermek óvodai felvételét biztosítani kell, kiemelt tekintettel a
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, akiknek a nevelését különböző
kiegészítő képzettséggel rendelkező pedagógusok segítik.
Ezen feladatok ellátásához szükséges az igénybevétel miatt folyamatosan amortizálódó
eszközök, felszerelések korszerű, a kor követelményeinek megfelelő pótlása, ehhez pályázati
források felhasználása.
2. A szülők részéről felmerülő problémás helyzetek megelőzését, hozzáértő kezelését
szakmailag megfelelő és indokolt eszközökkel, lehetőségekkel erősíteni szükséges.
3. Intézményi önértékelésben minden évben szerepeltetni kell az esélyegyenlőségi
programban vállalt feladatok értékelését, melyhez segítséget adhatnak a kérdőívek, a
szempontrendszer kidolgozásához pedig esélyegyenlőségi szakértő vagy közoktatási szakértő.
Általános iskolai és középiskolai oktatás
1. Törekedni kell arra, hogy egyetlen iskolában se kelljen hiányzás miatt osztályozó vizsgát
tenni vagy osztályt ismételni (kivéve a betegség miatt történő hiányzást). Az igazgatók
kísérjék kiemelt figyelemmel a hiányzások nyilvántartását, a szülők ill. a jegyző értesítését a
jogszabályi előírásoknak megfelelően haladéktalanul tegyék meg. Az adminisztrációs
mulasztás minden esetben írásos figyelmeztetéssel járjon.
2. Intézményi önértékelésben minden évben szerepeltetni kell az esélyegyenlőségi
programban vállalt feladatok értékelését, melyhez segítséget adhatnak a kérdőívek, a
szempontrendszer kidolgozásához pedig esélyegyenlőségi szakértő vagy közoktatási szakértő.
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3. Segíteni kell az iskolákban tanuló halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket iskolán
kívüli támogató programok szervezésével, együttműködve a város erre a célra is létrehozott
intézményeivel, civil szervezeteivel.

2.3. Hosszú távú, 2016-ig megvalósítandó célok és várt eredmények
Az óvodák hosszú távon is képesek legyenek a gyermekek fogadására 3 éves kortól, korszerű
körülmények között, folyamatosan megújuló pedagógiai szakmai módszertannal dolgozó
óvónőkkel. Folyamatosan figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű gyermekekre. A
hátrányos helyzet leküzdését a szocializációs folyamat során nem csak az intézményes
nevelés ingergazdag környezete biztosítja, hanem azok a személyre szabott foglalkozások is,
amelyeket a képzett pedagógusoktól kapnak. Az óvodáknak fenn kell tartaniuk és szükség
esetén meg kell újítaniuk az iskolakezdés kudarcainak elkerülését megelőző tevékenységüket.
Az óvodákban szülői igény esetén lehetőséget kell biztosítani az idegen nyelvvel és
nemzetiségi nyelvvel történő ismerkedésre, ami később a nyelvtanulásnál használható alapot
adhat, és segítheti nemzetiségi nyelv esetén a nemzetiségi kultúra megőrzését, ápolását is.
A gyermekek óvodai életének az egészséges életmód, a környezetvédelem, a szelektív
hulladékgyűjtés, a hagyományőrzés és ápolás mindennapos, természetes része kell, hogy
legyen, amit az iskolai nevelésnek tovább kell erősítenie.
A folyamatos pedagógiai módszertani megújulás eredményeként az országos kompetencia
mérések alapján valamennyi iskolában törekedni kell az országos átlagnak megfelelő vagy
afölötti eredmény elérésére.
Az általános iskolából kikerülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minél
nagyobb arányban legyenek képesek piacképes szakmák, illetve az érettségi megszerzésére.
Az iskolai nyelvtanulásnak segítenie kell a fiataloknak a munkaerő piacra történő sikeres
belépést, bent maradást, ami a fiatal, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetből
kikerülő generáció számára a családjuknál kedvezőbb gazdasági helyzetet, életkezdést,
egzisztenciát eredményez.
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A közoktatási intézményeknek továbbra is vállalniuk kell, hogy a sajátos nevelési igényű,
vagy egyéb problémával (magatartási, beilleszkedési, tanulási vagy pszichés zavarral) küzdő
gyermekeket rendszeresen elküldik szakértői vagy nevelési tanácsadói vizsgálatra, és róluk
rendszeresen adatot szolgáltatnak a fenntartó részére.
A családsegítő szolgálat szakembereinek kiemelt figyelmet kell fordítani azoknak az
intézményeknek a jelzéseire, problémáira, ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
tanítanak vagy nevelnek.
2.4. Esélyegyenlőség biztosítása
A halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tekintetében
a regionális közoktatás fejlesztés stratégia prioritása között is szerepel, az együttnevelés, a
befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése.
E nevelési, oktatási gyakorlat minél szélesebb körű elterjesztése kiemelt jelentőséggel bír,
mind a hátrányos helyzetű, mind a sajátos nevelési igényű gyermekek, de a többi gyermek
vonatkozásában is.
A figyelmet igénylő csoportokba tartozó, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű
gyermekek esélyeit, hátrányos megkülönböztetésüket a társadalmi környezet is alakítja.
Ennek megváltoztatásához nem elegendő az intézkedési tervben megcélzott hét esztendő. A
megkülönböztetés felszámolását a társadalmi tolerancia erősítésével, az ágazaton kívülről is
szükséges támogatni. Egyszerre kell tiszteletben tartani a diszkrimináció tilalmát és elő kell
mozdítani az érintett csoportok esélyteremtését, esélyegyenlőségét.
Az oktatáson belül elsődleges a közoktatásban dolgozók szemléletének megváltozása, az
alkalmazkodóképesség változásának elősegítése, a pedagógusok módszertani kultúrájának
megújítása.
Az intézményvezetőknek különösen nagy gondot kell fordítani a jövőben a fenti szemlélet és
a szemlélethez kapcsolódó gyakorlat folytonos alakítására.
2.5. Közszolgálati területek
2.5.1. Óvodai nevelés
A 2007-es év az Európai Unióban „az egyenlő esélyek mindenki számára” európai év volt.

16

Ehhez igazodóan a városban működő valamennyi óvodában kiemelt figyelmet kell fordítani a
fogyatékkal élők esélyeinek javítására, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, a
közösségbe

való

integrálódásukra,

a

differenciált

képességfejlesztésre,

és

a

tehetséggondozásra.
Biztosítani kell, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, amennyiben állapotuk ezt
lehetővé teszi, kortársaikkal közösen - a szükséges többlet segítséget megkapva - vegyenek
részt az óvodai nevelés folyamatában.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében minden óvoda alapító okiratában szerepel a sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.
A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése minden óvoda feladata.
Érvényt kell szerezni a közoktatásról szóló törvény azon előírásainak, amelynek értelmében
az óvodáknak már 3 éves kortól kötelező felvennie a hátrányos helyzetű családok gyermekeit.
Minden évben meg kell vizsgálni a tanköteles korba lépő gyermekek iskolai életre való
alkalmasságának problémáit, illetve óvodában maradásának okait.
Törekedni kell a gyermekek napközbeni ellátásának minőségi fejlesztésére a helyi igényekből
eredő szükségletek kielégítésével, valamint a szakmai programok fejlesztésével.
Támogatni kell olyan kiemelt szakmai programokat, amelyek javítják a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának feltételeit, az iskolai életre történő
előkészítését,

hiszen

ez

az

időszak

a

későbbi

lemorzsolódásuk

szempontjából

kulcsfontosságú.
Törekedni kell a „jó gyakorlatok” megismerésére, óvodai elterjesztésére, valamint a
kompetencia alapú óvodai programcsomag szakmai koncepciójának megismertetésére és
bevezetésére. A pedagógiai fejlesztés célja az óvoda-iskola átmenet tartalmilag újszerű
kidolgozása, az inkluzív pedagógiának, az együttélésnek az elterjesztése, a játéknak, mint a
fejlesztés céljának és eredményének a megjelenítése, a játék – érzelem – erkölcs metodikai
kapcsolatának érvényesítése.
Az esélyegyenlőség érdekében a pénzügyi források függvényében törekedni kell arra, hogy –
az önkormányzat költségvetési rendeletében – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére biztosított legyen az óvodai kirándulásokhoz, bábszínházi előadások látogatásához,
úszáshoz, korcsolyázáshoz szükséges anyagi fedezet.
Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a közreműködők továbbképzésével és a
diagnosztikai módszerek fejlesztésével megújuljon a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás,
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a gyógytestnevelés és az iskolapszichológiai tevékenység, illetve egy utazó szakember hálózat
létrehozásával lehetőség szerint az óvodában kell biztosítani a rászoruló gyermekek számára a
szolgáltatások elérhetőségét.
Meg kell vizsgálni a szakszolgálati és szakmai feladatokat biztosító, Pedagógiai Szolgáltató
Központtal

történő

együttműködés

további

kiterjesztését.

Ennek

keretében

továbbképzésekkel, mentorálással segíteni kell a kompetencia alapú nevelés bevezetését
minél több óvodai csoportban és kialakítani a hozzá szükséges infrastruktúrát.
Külső szakemberek bevonásával (Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, védőnő, gyermekorvos, családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat, gyermekpszichológus, civil szervezetek, szülői közösség, esélyegyenlőségi
szakember, közoktatási szakértő) és a családokkal való szorosabb együttműködéssel el kell
érni, hogy lehetőleg minden gyermek egyenlő esélyekkel kezdje meg iskolai tanulmányait.
Rendkívül fontos az időben megkezdett fejlesztés, ezért nagy hangsúlyt kell erre fektetnünk.
Ebben a megfelelően képzett óvodapedagógus, védőnő és a gyerekorvos tud segítséget
nyújtani, hiszen a gyermekkel 3 éves kora előtt ők már kapcsolatban lehetnek.
Az óvodapedagógusok képzése, kompetenciájának fejlesztése a másik rendkívül fontos
feladat. Mentális higiénéjükre is figyelni kell, lehetőséget teremtve arra, hogy képesek
legyenek folyton változó közoktatási rendszerünkben helytállni. Tréningek szervezése,
szakmai sikerek elismerési, jutalmazási rendszerének kidolgozása, lehetőség a szakmai
önmegvalósításra – rendkívül fontosak. A műhelymunka kialakításával kell elérni, hogy a
különböző nevelési környezetből érkező pedagógusok sokszínű tapasztalatainak, valamint
meglévő tudásuk tudatos cseréjének kihasználásával az önképzés, szakmai megújulás
biztosítva legyen.
Szükség van a nevelőtestület folyamatos továbbképzésére, nyitottá tételére, az alternatív
pedagógiai módszerek megismerésére, alkalmazására.
A 2008-tól fokozatosan bevezetésre kerülő óvodai idegen nyelvi foglalkozások keretében is a
kompetencia alapú nevelés céljait és módszereit kell irányadó módszertani gyakorlatnak
tekinteni.
2.5.2. Általános iskolai oktatás
A hátrányos helyzetű tanulók tekintetében elsődleges célunk a közvetlen hátrányforrások
hatásainak csökkentése. A hátrányos helyzetű tanulók, a roma tanulók szegregációjának
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megfékezését és integrált oktatásuk támogatását szolgálja az általános iskolák átalakított
pedagógiai programja is. Cél lemorzsolódásuk csökkentése, esélyteremtés, az aktív tanulásra
nevelés, gyakorlatias, élményalapú oktatás megteremtése, iskolai pályafutásuk nyomon
követése, rugalmas, egyénre szabott tanulási utak segítése, sikertelenség esetén a második
esélyt nyújtó, integrált nevelést folytató intézménybe kerülés lehetőségének biztosítása.
A hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére elsősorban a teljes körű napközi otthonos vagy az
iskolaotthonos felkészítési forma alkalmazását kell szorgalmazni 1-3. évfolyamokon,
lehetőséget nyújtva a tanulók biológiai, életkori szükségleteit jobban figyelembe vevő
tevékenységszervezésre: a tanulás, a szabadidő, a pihenés és a fizikai aktivitás időszakainak
arányos biztosítására.
Szükséges az iskolán kívüli civil közösségek támogatása, a kisebbségi önkormányzatokkal
való együttműködés.
Az átmeneti és tartós állami nevelésbe vett gyermekek érdekeinek érvényesítésében minden
általános iskola vezetőjének részt kell vállalnia. Az intézményeknek ennek keretében
törekedni kell arra, hogy az állami gondoskodásban élők, a hátrányos helyzetű tanulók a
kedvezőbb helyzetben lévő társaikkal közösen végzett tevékenység során szerezzenek
jártasságot

a

felelősséget

vállaló

magatartásban,

az

együttműködés

normáinak

begyakorlásában; elősegítve saját társadalmi integrációjukat.
A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs
Központ szabad kapacitása terhére lehetővé teszi a gyógypedagógiai professzió alkalmazását.
A tanulási nehézséggel küzdők megsegítésére, integrált oktatás elősegítése érdekében a
továbbiakban is meghatározó a Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szakembereivel
történő együttműködés, amelynek keretében az iskolavezetés, az osztályfőnök, a szaktanár és
a nevelési tanácsadó szakembere közösen alakítja ki a fejlesztés irányait és gyakorlatát.
Általános célként kell kitűzni, hogy minden gyerek a képességeinek megfelelő, maximális
szintű tudással fejezze be alapfokú tanulmányait. Továbbá a kompetencia mérés
eredményeiben radikálisan csökkenjen a szülő iskolázottságának és a gyerek lakóhelyének
szerepe. Az általános iskolákban nívócsoportok vagy tehetséggondozó csoportok létrehozása
nem vezethet szegregációhoz; a tehetséggondozásban a hátrányos helyzetű tanulók részvételét
fokozottan kell biztosítani elsősorban a kompetencia alapú nevelés-oktatás módszereihez
kapcsolódva.
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A fentiek érdekében a központi pályázatokra is támaszkodva minden iskola számára
megfelelő, gyakorlati segítséget adó továbbképzést kell biztosítani a kompetencia alapú
oktatás módszereinek bevezetésére, majd a bevezetés után mentorálást a színvonal
fenntartásának érdekében. Ugyancsak a központi pályázatokra építve erősíteni kell a mérésértékelési-minőségbiztosítási

rendszert,

a

kompetenciamérésekre

való

eredményes

felkészülést.
Az infrastruktúra fejlesztésénél figyelembe kell venni az iskolák pedagógiai programjának
sajátosságait, a kompetencia alapú nevelés-oktatás módszereihez igazodó, az informatikai
kompetenciák kialakítását mindenki számára jól biztosító tantermek létrehozásával, valamint
az iskolaépületek általános épületadottságainak javításával.
Az általános iskolák alapító okiratai az ellátandó feladatokhoz igazodnak.
Minden általános iskolának gondoskodnia kell arról, hogy a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulókat az iskola közösségi életében megtartsa, és el kell
érnie, hogy az iskolai közösségbe tartozó szülők is elősegítsék a beilleszkedést.
A szegregáltan oktatható, nevelhető tanulók ellátása továbbra is az Aranyhíd NevelésiOktatási Integrációs Központban történik.
2.5.3. Középfokú oktatás
Az esélyegyenlőség biztosítása területén a középfokú képzésben a szakiskolai képzés
tekinthető problematikusnak. A szakiskolákban a tanulók egy része a közismereti tárgyak nem
megfelelő programja és a nem megfelelő módszerek alkalmazása miatt eleve tanulási
kudarcnak van kitéve. A bukások többnyire nem a szakmai tárgyakból, hanem a közismereti
tárgyakból következnek be. A lemorzsolódás csökkentése érdekében a különböző
programokban zajló közismereti fejlesztések további terjesztése a szakközépiskolák, illetve a
szakiskolák körében kiemelt fontosságú. Nagy súlyt kell helyezni a szakiskolába jelentkezett
és annak elvégzésére alkalmasnak ítélt tanulók lemorzsolódásának megakadályozásra.
Az együttnevelés feltételeinek megóvása és gyakorlatának minél szélesebb körű elterjesztése
kiemelt jelentőséggel bír mind a hátrányos helyzetű, mind a sajátos nevelési igényű tanulók és
a többi gyermek, tanuló vonatkozásában. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság és a Nevelési Tanácsadó ez irányú szolgáltatásait csak rendkívül
indokolt esetben, a szülőkkel szorosan együttműködve, támogatásukat és egyetértésüket
megszerezve célszerű kérni, és igénybe venni. A Bizottság vizsgálata alapján az arra

20

rászorulók számára továbbra is biztosítani kell a speciális szakiskolai képzés lehetőségét az
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központban.
Legyen kiemelt cél, hogy a tudatos pályaválasztás után radikálisan csökkenjen a középfokú
intézményekben lemorzsolódók száma, és minden fiatal a képességeit maximálisan
érvényesítő, piacképes tudással hagyja el a középiskolát. Ennek érdekében fontos a
középiskolai pedagógusok körében a korszerű tananyaghoz és módszerekhez kapcsolódó
kompetenciák fejlesztése továbbképzések, tapasztalatcserék keretében.
Az általános iskolában elkezdett kompetencia alapú nevelés-oktatás középiskolákban történő
kiterjesztésekor fokozott figyelmet kell fordítani a közoktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő
esély biztosítására, a kompetenciamérésekben az iskolák között mutatkozó teljesítménybeli
eltérések pozitív irányba történő kiegyenlítésére és a tehetséggondozás szerepének
megőrzésére. Az infrastruktúra-fejlesztéseknek ezeket a célokat kell elsősorban szolgálni.
2.5.4. Egyéb oktatás, nevelés
A nemzetiségi óvodai nevelés a város három óvodájában, (a Pipitér és a Napsugár Óvodákban
a német, a Mesevár Óvodában a horvát) biztosított a szülők igénye alapján.
A nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást Szombathelyen a Reguly Antal Általános Iskola
(német) és a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (horvát)
biztosítja.
Az önkormányzatnak az alapfeladatként deklarált nemzeti és kisebbségi jogok érvényesítése
érdekében támogatni kell a nemzetiségi nyelv és népismeret oktatásának igényeknek
megfelelő oktatását.
Tekintettel arra, hogy Vas megyében, illetve a városban nem nagyon jellemző vagy
kismértékű a külföldiek bevándorlása, ezért a migrációs feladatok ellátása általánosságban
nincs napirenden. Szükség esetén azonban fel kell készülni a migráns tanulók fogadására,
ezen belül a magyar nyelv, mint idegen nyelv és a magyarországi ismeretek oktatására.
A pedagógus továbbképzések megtervezésénél törekedni kell az interkulturális oktatáshoz
kapcsolódó módszertani fejlesztések és a magyar, mint idegen nyelv oktatásának támogatását
szolgáló továbbképzések igénybevételére.
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2.5.5. Tehetségsegítés
A tehetségsegítés programjának kialakítása a tehetségek azonosítását, a tehetség pedagógiai
módszerek kidolgozását, gyakorlati megoldásait segítheti elő.
Az intellektuális, az egyes szaktudományokhoz kapcsolódó tehetséggondozó programok
mellett szükséges a művészeteket, a tudományközi és a gyakorlati élethez kapcsolódó
területekre kiterjedő tehetségsegítő programok támogatása is.
Ezt a munkát eredményesen segítheti a városban és a régióban működő felsőoktatási
intézményekkel való együttműködés.
A magyar közoktatás az utóbbi időben kissé megfeledkezett az egyéni különbségekkel
rendelkező tehetségekről, a róluk való gondoskodásról, pedig a közoktatásról szóló törvény
kimondja, hogy a tanulók joga a tehetségüknek és adottságaiknak megfelelő oktatás.
Szombathelyen az általános iskolák gyakorlatában a tehetséggondozás számos színtere alakult
ki, egyrészt a tanórai keretek között, emelt szintű oktatás vagy nívó-csoportos oktatás
keretében, másrészt tanórán kívüli tevékenységként szakkör, napközis tevékenységi kör,
tehetséggondozó program stb. formájában, legnagyobb számban sport, matematika, idegen
nyelv, számítástechnika, természettudomány, valamint a zenei és a képzőművészeti
képességek fejlesztését megcélozva.
A jövőben a tehetségekről való gondoskodás a világszerte elterjedt egyéni mentor rendszer
alapján szervezhető, elsősorban középiskolákban. Szerepe a speciális fejlesztésben jelentős,
hiszen a mentorált tanuló iskolán kívüli lehetőségeivel is számol.
A differenciáltabb tehetségfejlesztés érdekében szorgalmazni kell a projekt típusú érettségire,
illetve a hagyományos versenyek mellett az ilyen típusú versenyekre való felkészítést és a
projektmódszer kiterjedtebb alkalmazását, különösen a természettudományokban.
Azok a középiskolák, ahol az osztályszám magas, a nem kötelező, választható óraszámok
terhére is működtethetnek mentor tanárt a különösen tehetségesek gondozására. A
gazdaságosság érdekében meggondolandó a mentortanárok iskolák közötti együttműködésben
történő foglalkoztatása.
A tehetséges tanulók felismerése érdekében az iskolában szükséges a kreativitás mérése, a
tanulási stratégiák és az énkép vizsgálata, szükség esetén tehetségfejlesztő szakértő
alkalmazása.
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3. Feladatok és felelősök
3.1. Általános és folyamatosan megvalósuló feladatok és felelősök
Alapvető célként kell kitűzni a sokszínű oktatási helyzet előnyeit kihasználva az
esélyegyenlőség

megvalósulását,

az

egymáshoz

közel

működő

iskolák,

óvodák

együttműködését, tapasztalatcseréjét és az intézmények között a szakmai információáramlást.
Újfajta pedagógiai módszerek megismertetésével segíteni kell a gyengébb eredményeket
felmutató iskolákat abban, hogy a tanulók az alapfokú ismereteket biztosító időszakban
eredményesebbek legyenek és elsajátítsák a továbbtanulást segítő ismereteket. Olyan oktatási
helyzet kialakítására kell törekedni, amely megakadályozza a szegregáció kialakulását,
megszünteti, illetve csökkenti a létező különbségeket, továbbá a hátrányos helyzetű rétegek
számára is biztosítja az egyén választása és képessége szerint a legmegfelelőbb iskola
kiválasztását.
A fentiekre tekintettel a közoktatási intézmények működését, pedagógiai munkáját
meghatározó dokumentumokat szükség szerint módosítani kell.
3.2. Óvodai nevelés
1. Az óvodai nevelés területén a nevelési programok és a nevelő munkát meghatározó
dokumentumok soron következő felülvizsgálatakor a kompetencia alapú nevelés középpontba
helyezésére kell törekedni.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők
2. A Polgármesteri Hivatal szakembereinek a gyermekjóléti, családsegítő valamint védőnői
szolgálat szakembereivel együttműködve minden évben fel kell mérni az adott évben
harmadik életévüket betöltő gyermekek szociális hátterét, a 3-5 éves korú, halmozottan
hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátását, segíteni a családokat abban,
hogy gyermekeik legkésőbb az adott év szeptemberétől lehetőleg egész napos óvodai
ellátásban

részesüljenek.

A

feladat

teljesítésében

gyermekjóléti és védőnői szolgálat munkatársai.
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együttműködnek

a

családsegítő,

Határidő: minden év április 15.
Felelős: Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztály
3. Amennyiben a gyermeknél az óvodai nevelés során sajátos nevelési igény vagy tanulási,
magatartási, pszichés fejlődés zavarainak gyanúja merül fel, az óvodának gondoskodnia kell a
gyermek nevelési tanácsadóban vagy szakértői bizottságnál történő megjelenéséről. Az óvoda
nevelési programja alapján az illetékes szakemberekkel együttműködve gondoskodni kell a
gyermek előírt fejlesztéséről.
Határidő: folyamatos, illetve szükség szerint az aktuális jogszabályokhoz igazítva
Felelős: intézményvezetők
4. Az óvodák minden évben szervezzenek egy közös, az óvodai életet színesítő programot,
ahol a gyermekeknek lehetőségük van kortársaikkal való ismerkedésre, együtt játszásra, a
pedagógusoknak, alkalmazottaknak, az óvodákkal kapcsolatban levő civil szervezeteknek,
óvodai alapítványoknak tapasztalatcserére.
Határidő: minden év október 31., az óvodák éves munkatervei szerint
Felelős: intézményvezetők
3.3. Általános iskolai és középiskolai oktatás
1. A nemzetközi trendekhez igazodva különös figyelmet kell fordítani az alsó tagozatban és
az 5-6. évfolyamokban folyó szakmai munkára, középiskolákban a 9-10. évfolyamokra, hisz
ezek az évfolyamok meghatározók a kulcskompetenciák kialakítása szempontjából. Ennek
érdekében célszerű felülvizsgálni az általános és középiskolák pedagógiai programját, a
kapcsolódó dokumentumokat és szabályzatokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgatók
2. 2010. szeptember 1-jétől törekedni kell arra, hogy minél több általános iskolában
bevezetésre kerüljön a kompetencia alapú nevelés, oktatás. A korszerű módszerek
bevezetéséhez szükséges a pedagógusok folyamatos továbbképzése.
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Határidő: 2010. szeptember 1-jétől folyamatosan
Felelős: igazgatók
3. Segíteni kell az esélyegyenlőség megvalósulását abban a vonatkozásban is, hogy a
különböző fenntartásban, a különböző pedagógiai programokkal és helyi tantervekkel
működő iskolákba a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
is bejuthassanak. Különös figyelemmel kell biztosítani az esélyegyenlőséget az ún.
„infrastrukturális” pályázatban nyertes intézményekben.
Az esetleges érdeksérelmek enyhítése, illetve elkerülése érdekében a beiskolázásokat
széleskörű lakossági tájékoztatásnak kell megelőznie.
Határidő: minden tanévben a felvételi, beiratkozási időszak
Felelős: Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője
4. Az önkormányzatnak évente rendszeresen lehetőséget kell teremteni a település
pedagógusainak,

intézményfenntartóinak

az esélyegyenlőségi tervek megvalósítására

vonatkozó tapasztalatcserére, ellenőrzésre.
Határidő: minden év októbere
Felelős: Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője
5. Az intézményekben továbbra is biztosítani kell a szakos ellátottságot – indokolt esetben
részmunkaidős vagy szerződéses pedagógus alkalmazásával - minden iskolában, minden
szakon.
Az általános iskolákban és a középiskolákban tanuló diákok esetében a tanulási nehézséggel
küzdő, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók rendszeres felülvizsgálatát folyamatosan
biztosítani kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az Aranyhíd Nevelési-Oktatási
Integrációs Központ kivételével minden intézmény kizárólag integráltan oktathatja a sajátos
nevelési igényű tanulókat.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgatók
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6. Az önkormányzat az intézményekkel egyeztetve dolgozzon ki programot az infrastruktúra
fejlesztésére, amelyben kiemelt szerepet kap az esélyegyenlőség biztosítása, a kompetencia
alapú nevelés-oktatás általános elterjesztéséhez szükséges környezet kialakítása.
Határidő: 2011. február 1.
Felelős: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály,
Közgazdasági Osztály
7. Az iskolavezetők a tantestülettel közösen minden évben értékelik az országos kompetenciamérés eredményeit, összevetik az országos eredményekkel, amennyiben szükséges,
intézkedési tervet készítenek az oktatás eredményességének javítására. Az intézkedési terv
eredményeként folyamatosan javuló teljesítménnyel törekedni kell az országos átlag elérésére,
illetve meghaladására minden általános iskolában.
Határidő:

2008.

szeptemberétől

folyamatosan,

illetve

a

kompetenciamérés

eredményének nyilvánosságra hozatala után három hónap
Felelős: igazgatók, az intézmény kijelölt pedagógusa
8. Az önkormányzati közoktatási intézkedési terv és az önkormányzati minőségirányítási
program módosítását az esélyegyenlőségi programnak megfelelően el kell végezni. Ez az
előírt véleményezési körök teljesítésével szolgálja az érintettek tájékoztatását, a tervek széles
körű megismertetését, az önkormányzati dokumentumok aktualizálását.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály
3.4. Tehetséggondozás
1. Ki kell dolgozni a tehetséggondozás városi stratégiáját. Ebben kapjon figyelmet az
intellektuális, az egyes szaktudományokhoz kapcsolódó tehetséggondozó programok mellett a
művészeteket, a tudományközi és a gyakorlati élethez kapcsolódó területekre kiterjedő
tehetségsegítő programok támogatása is.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: intézményvezetők, Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály
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2. Tájékoztatni kell az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel
lehetőségéről a 8. osztályosokat, annak érdekében, hogy a programban való részvétel a
hátrányos helyzetű, de arra érdemes tanulók számára is biztosított legyen.
Határidő: minden év szeptember 30., illetve folyamatos
Felelős: általános iskolák igazgatói
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4. AKCIÓTERV
Helyzetelemzés Cél konkrét szöveges
megállapítására
megfogalmazása
(problémára, vagy
erősségre)
hivatkozás

Intézkedés leírása

Az intézkedés
felelőse

Biztosítani kell a
hh/hhh gyermekek
pontos, naprakész
nyilvántartását, az
adatok
koherenciáját.

A hh/hhh gyermekek A szülők felkeresése, a Intézményvezetők,
naprakész
szülői nyilatkozatok Gyermekjóléti
nyilvántartása.
elkészítése, ösztönzése. szolgálat vezetője,
A nyilvántartás
A családsegítő
Oktatási Osztály
számadatainak
szolgálat irányításával vezetője
ismeretében
rendszeres
intézkedések
családlátogatások.
meghozatala, a
Kommunikációs terv
hátrány-kompenzáció készítése.
érdekében.

A 3 éves
halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermek,
beóvodázása

A munkacsoport
további működése
segítse, hogy minden
3 éves hhh-s
kisgyermek járjon
óvodába.

Beazonosítás,
intézkedés
Férőhelybővítéshez
pályázati források
hozzárendelése.

Polgármester

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósí- eredményességét mérő
tásának
indikátor
határideje
rövidtávon (1 év)

folyamatos

2010/2011
tanévtől
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Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét eredményességét mérő
mérő indikátor
indikátor
Középtávon
hosszútávon
(3 év)
(6 év)

A szülői nyilatkozatok A hhh
száma;
nyilvántartások,
A hhh nyilvántartások,
A családokkal
Önkormányzati
Önkormányzati
kapcsolatos
határozatok az
határozatok az
dokumentált
óvodáztatás/iskolázt óvodáztatás/iskoláztatá
kapcsolatok mérőszáma; atás feltételeinek
s feltételeinek
A nyilvántartott hh/hhh javításáról,
javításáról,
gyermekek száma
Települési
Települési
A középiskolákban
nyilvántartások
nyilvántartások
legalább 2%-kal nő a A középiskolákban A középiskolákban
hhh-s tanulók aránya. legalább 2%-kal nő legalább 2%-kal nő a
a hhh-s tanulók
hhh-s tanulók aránya
aránya
Minden
3
évesMinden 3 évesMinden
hátrányos
halmozottan hátrányoshalmozottan
gyermek részt vesz
gyermek részt veszhátrányos gyermekóvodai nevelésben.
óvodai nevelésben.
részt vesz óvodai
nevelésben.

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára, vagy
erősségre) hivatkozás
Az iskolában és
óvodában, a
csoportokban és
osztályokban a hh/hhh
tanulók számának
arányában kismértékű
eltérés tapasztalható.
A hhh tanulók
integrációját elősegítő
intézményfejlesztés 3
intézményben
megindult.

Cél konkrét szöveges
megfogalmazása

Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor
rövidtávon (1 év)

A szegregáció kialakulását A csoport-szervezésIntézményvezetők;
folyama-tosan A beíratott tanulók száma,
megelőző
gyakorlatának
Oktatási,Ifjúsági és
szociális összetétel pontos
oktatásszervezési
áttekintése.
Sport Osztály vezetője
feltérképezése.
gyakorlat működtetése.

Az IPR bevezetésével az
egyes intézményekben a
hhh gyermekek, tanulók
eredményes nevelése,
oktatása megvalósuljon.

Intézményi
Oktatási,Ifjúsági és
önértékelés
Sport Osztály
készítése,
Intézményvezetők;
Továbbképzések
tervezése,
Bevezetési
ütemterv készítése
Az IPR megvalósítása a A fenntartó biztosítani
A képességOktatási,Ifjúsági és
kiegészítő támogatások tudja a gyermekek/tanulók kibontakoztató és Sport Osztály
igénybevételével
számára a
integrációs
Intézményvezetők;
többletszolgáltatások
támogatás igénylése
anyagi hátterét.
pályázati formában
a 5/2010. Korm r.
alapján
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folyamatos

Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét mérő eredményességét mérő
indikátor
indikátor
középtávon (3 év)
hosszútávon
(6 év)
A hh/hhh tanulók
Kiegyenlített hh/hhh
számarányában az
arány az osztályok
osztályok közötti eltérés között.
10%-nál kisebb lehet.

A hhh tanulók, gyermekek A hhh tanulók,
A hhh tanulók,
15%-az IPR nyújtotta
gyermekek 50%-az IPR gyermekek 70%-az
többletszolgáltatásokhoz jut. nyújtotta
IPR nyújtotta
többletszolgáltatásokhoztöbbletszolgáltatásokh
jut.
oz jut.

A pályázati
A hhh tanulók, gyermekek
kiírás
15%-az IPR nyújtotta
függvényében többletszolgáltatásokhoz jut.
tanévenként
két
alkalommal.

A hhh tanulók,
A hhhs tanulók,
gyermekek 50%-az IPR gyermekek 70%-az
nyújtotta
IPR nyújtotta
többletszolgáltatásokhoztöbbletszolgáltatásokh
jut.
oz jut.

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára, vagy
erősségre) hivatkozás
Nem kiegyenlített a
hátrányos és a
halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók aránya a
város általános iskolái
között.

Cél konkrét
szöveges megfogalmazása

Intézkedés leírása

Az intézkedés Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
felelőse
megvalósí- eredményességét mérő eredményességét mérő
tásának
indikátor
indikátor
határideje
rövidtávon (1 év)
középtávon (3 év)

Törekedni kell aA körzethatárokra ésOktatási
város intézményei-a tanulók felvételéreOsztály
ben a hhh tanulókvonatkozó
vezetője
egyenlő
esélyű,rendelkezéseket
létszám-arányos
maradéktalanul
részvéte-lének
érvényesíteni
biztosítására
szükséges a városon
belül minden évben,
az első osztályosok
beiratkozása-kor. Az
előírásoknak az első
évfolyamtól felmenő
rend-szerben
szükséges megfelelni.

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor
hosszútávon (6 év)

2010. 09.01-től Nincs 10 % - nálNincs
10
%-nálNincs 10 %-nál nagyobb
nagyobb eltérés anagyobb eltérés aeltérés
a
halmozottan
halmozottan hátrányoshalmozottan hátrányoshátrányos helyzetű tanulók
helyzetű
tanulókhelyzetű
tanulókarányában (a város iskolái
arányában (a városarányában (a városközött)
az
1-6.
iskolái között) az 1. ésiskolái között) az 1-4.évfolyamokon.
5. évfolyamon.
évfolyamokon.
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Helyzetelemzés Cél konkrét szöveges Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Az intézkedés
megállapítására
megfogalmazása
megvalósításána
(problémára, vagy
k határideje
erősségre)
hivatkozás
Nincs jelentős
eltérés a város
intézményeiben,
illetve az azonos
típusú
intézmények
között a
rendelkezésre álló
humán-erőforrás és
szakos ellátottság
tekintetében. Az
intézmények
szakos ellátottsága
100%-os.

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor
rövidtávon (1 év)

Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét eredményességét mérő
mérő indikátor
indikátor
középtávon
hosszútávon
(3 év)
(6 év)

Kiegyenlítettség, azTovábbképzési ésintézményvezetők,
2012. május 31. Minden
Minden
Minden
egyenlő
oktatásibeiskolázási tervekOktatási,Ifjúsági és
nevelő/tantestületből
nevelő/tantestületb nevelő/tantestületből
színvonal
össze-hangolása, Sport Osztály vezetője
tagjainak legalább 10%-aől
tagjainaktagjainak
legalább
biztosítására
belső
továbbrészt vesz a korszerűlegalább
25%-a50%-a részt vesz a
képzések
módszertani képzéseken. részt
vesz
akorszerű módszertani
megszervezése
korszerű
képzéseken.
módszertani
képzéseken.
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Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára, vagy
erősségre) hivatkozás
A közoktatási
szakszolgálattal való
együttműködés
formalizálttá válik.

Cél konkrét
szöveges megfogalmazása

SNI tanulók
számának pontos
nyilvántartása, a
felülvizsgálatok
tervszerű
ütemezése.
Kiegészítő
egészségügyi és
szociális
beavatkozások
tervezése a szűrés
és korai fejlesztés
érdekében

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára, vagy
erősségre) hivatkozás

Cél konkrét
szöveges megfogalmazása

A tárgyi feltételek
meglétében mutatkozó
hiányosságok
felszámolása, az
infrastruktúra
fejlesztése.

A 11/1994 és a
14/1994 MKM
rendelet alapján a
kötelező
felszerelési és
eszközlisták
teljesülése

Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Együttműködési
szerződések
kialakítása, együttműködés
lehetőségének
kihasználása,
az intézmények
tartalmi,
módszertani,
infrastrukturális és
humán erőforrás
feltételeinek
felmérése.

Intézményvezetők,
Oktatási, Ifjúsági és
Sport Osztály
vezetője

folyamatosan

Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézmények
Intézményvezetők,
tárgyi és
Oktatási,Ifjúsági és
infrastrukturális
Sport Osztály
hátterének
vezetője
vizsgálata, ütemterv
a hiányok pótlására.

2011.
06.30.
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Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor
rövidtávon (1 év)

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor
középtávon (3 év)

Az SNI tanulók
aránya nem haladja
meg a településen az
országos szintet.
Évente konzultáció a
Nevelési
Tanácsadóval.

Az SNI tanulók aránya Az SNI tanulók aránya
nem haladja meg a
nem haladja meg a
településen az országos településen az országos
szintet.
szintet.
Évente konzultáció a Évente konzultáció a
Nevelési Tanácsadóval Nevelési Tanácsadóval

Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét eredményességét mérő
mérő indikátor
indikátor
rövidtávon (1 év)
középtávon (3 év)
A tárgyi feltételek
jogszabály szerinti
biztosítása,
pályázattal,egyéb
pénzügyi források
felkutatásával.

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor
hosszútávon (6 év)

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor
hosszútávon (6 év)

Szükséges pótlások, az Szükséges pótlások, az
ütemterv szükséges
ütemterv szükséges
módosítása,
módosítása, kiegészítése.
kiegészítése.

Az
épületek
akadálymentesek

nem Akadálymentes
közoktatási
intézmények

Felmérések, tervekPolgármester
készítése,
forráskeresés,
pályázat-készítés

folyamatos

Felmérések,
elkészülnek

tervekLegalább ügyfél-szintűLegalább
ügyfél-szintű
akadály-mentesítés azakadály-mentesítés
az
intézményekben
intézményekben

A kompetenciamérések eredményei
alapján folyamatos
elemző munka,
intézkedési terv
készítése szükséges,
valamint szükség
szerint a hh/hhh
tanulók esetén külön
intézkedési tervek
elkészítése.

A tanulók, és köztük aKülön intézkedési
Intézményvezetők,
hh/hhh tanulók is
tervek készítése;
Oktatási Osztály
minél
Egyéni fejlesztési terv vezetője
eredményesebben
szerepeljenek a
méréseken, az átlag
javuljon. Névre szóló
elemzések készítése.

Folyamatos

Az intézkedési tervek
megléte;
Az „első
képességszintben”
teljesítő tanulók
száma csökken.
A 3/2002. OM
rendeletben előírtak
teljesítése

Az eredmények
Az eredmények
folyamatosan javulnak, folyamatosan javulnak, a
a szórás csökken, az
szórás 25%-ra csökken a
eredmények átlag felett, hhh tanulók és az
a különbségek
intézményi átlag között.
csökkennek a mérések A hozzáadott pedagógiai
eredményeiben.
érték növekszik;
A hhh tanulók
eredményei a
kompetencia méréseken
10%-kal javulnak.

Nincs pontos
kimutatás az
intézményekben a
hhh gyermekek
részvételéről
szolgáltatásokban

Adatszolgáltatási
rendszer kialakítása,
különös tekintettel a
hh és hhh tanulók,
rész-vételének
biztosításáról

2009/2010
tanévtől

Adatszolgáltatási
rendszer elkészül,
alkalmazza az óvoda
és iskola.

Nyilvántartás vezetése a Nyilvántartás vezetése a
hh és hhh tanulók,
hh és hhh tanulók, a
részvételének a
különböző
különböző
szolgáltatásokban való
szolgáltatásokban való részvételükről
részvételükről.

Adatszolgáltatás
rendszerének,
dokumentumainak
kialakítása

intézményvezetők,
Oktatási,Ifjúsági és
Sport Osztály
vezetője

33

5. Megvalósítás
Önkormányzatunk az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatul
adja, és ellenőrzi, hogy
- vizsgálják meg, és a program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az
intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi
szempontból

fontos

egyéb

közszolgáltatásokat

meghatározó

stratégiai

dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései;
A program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására,
ill. a programba történő beépítésének garantálására Esélyegyenlőségi Fórumot hozunk létre
és működtetünk (lásd a Konzultáció, visszacsatolás című fejezetet).
Annak érdekében, hogy önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és közoktatási
intézményvezetők

felkészültek

legyenek

a

programban

végrehajtandó

feladatokra,

gondoskodunk folyamatos továbbképzésükről az érintett területeken.
Az akciótervben szereplő vállalásokról az egyes intézmények az őket érintő konkrét
feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal
biztosítható, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.
5.1 Megvalósítási terv
A hhh-tanulók iskolai sikerességének javítása
Feltárt probléma
Elérendő cél
Beavatkozások

Felelős

hhh-diákok kompetencia mérési eredményeinek elemzése, értékelése
A hhh tanulók eredményességének növelése
1. Az oktatás színvonalának emelése
a) belső értékelési rendszer megerősítése
b) a pedagógiai módszertan fejlesztése
a) kompetenciafejlesztési intézkedési terv készítése
b) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása
2. Komplex felkészítő program a hhh-tanulók iskolai sikerességének javítása
érdekében.
c) egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások beindítása az iskolában
d) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása
e) jelzőrendszer működtetése a problémák gyors felismerése és kezelése
érdekében
f) Útravaló Programba történő intenzívebb bekapcsolódás
Esélyegyenlőségi Fórum vezetője,
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Partner
Határidő
Kiinduló érték
Indikátorok rövidtávon
Indikátorok középtávon
Indikátorok hosszú távon
Az indikátorok forrása
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Erőforrások
Státusz

intézményvezető
tanári kar, diákok, szülői munkaközösség
szakértők, Oktatási Hivatal, Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium
2011. augusztus 31., majd folyamatos
Nincs adat a kompetencia mérés eredményéről.
A hhh-s tanulók eredményeit külön értékeli az intézmény. Az eltérés nem nagyobb,
mint 30%, az intézményi átlagtól.
A hh/hhh-s tanulók 10%-a bekapcsolódik az Útravaló programba.
Az eltérés nem nagyobb, mint 25%, az intézményi átlagtól.
A hh/hhh-s tanulók 30%-a bekapcsolódik az Útravaló programba.
Az eltérés nem nagyobb, mint 20%, az intézményi átlagtól.
A hh/hhh-s tanulók 60%-a bekapcsolódik az Útravaló programba.
intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv
Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési
szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje
A kockázat csökkentésének eszköze:
- diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása
- pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése
- együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd,
Esélyegyenlőségi Fórum működtetése
intézményvezetés, tanári kar
szükséges erőforrás lehet:
- a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése
előkészítés alatt

a) Pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák fejlesztése
Feltárt probléma

Elérendő cél

Beavatkozások

Felelős
Partner

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő
módszertani képzésekben nem vettek még részt a pedagógusok.
Hiányok tapasztalhatók a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményességét
segítő korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása terén; az intézmény nem
kapcsolódott be az Integrált Pedagógiai Rendszerbe.
A pedagógusok ismerik és alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiát,
differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása
érdekében.
Integrált pedagógiai módszerek alkalmazása, IPR-ben történő eredményes
részvétel, integrációs normatíva lehívása
a) továbbképzési terv készítése
b) Pedagógus-továbbképzések igénybevétele, módszertani adaptáció
megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív bevonásával, a tanórai
gyakorlat fejlesztése (szükség szerint mentori támogatás
igénybevételével).
c) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe (TÁMOP) történő bekapcsolódás
d) A kiegészítő normatív vagy egyéb támogatások (pl. integrációs- és
képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása, nemzetiségi/roma
kisebbségi oktatás normatívája) igényjogosultjainak számbavétele, az
igényjogosultság megállapításához szükséges adminisztratív feltételek
megteremtése
e) az Országos Oktatási Integrációs Hálózat által kidolgozott „Útmutató a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének
kialakításához, az IPR alapú tervezéshez és intézményi önértékeléshez” c.
dokumentum útmutatásai alapján az IPR bevezetése
f) A kiegészítő források jog-, és szakszerű felhasználására, a hatékony
felhasználás monitorozása
Esélyegyenlőségi Fórum vezetője,
intézményvezetők,
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Educatio Kht.
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Határidő
Kiinduló érték
Indikátorok rövidtávon
Indikátorok középtávon
Indikátorok hosszú távon
Az indikátorok forrása
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Erőforrások
Státusz

2011. augusztus 31.
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzéseken részt
vettek száma: 0
A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya: 10%
Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató normatíva igénylése min. a hhhlétszám
A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya: 30%
Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató normatíva igénylése min. a hhhlétszám
A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya: 100%
Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató normatíva igénylése min. a hhhlétszám
intézményi nyilvántartások, aktualizált Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Kockázatok: a pedagógusok inkább saját szakterületükön szeretik továbbképezni
magukat
A kockázat csökkentésének eszköze:
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet a tantestületek minden tagjával
megismertetjük, az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapján készült intézményi
akciótervről a testületek határozatot hoznak
- pályázati támogatást igyekszünk elnyerni a képzésen történő részvétel
megvalósításához
intézmények vezetői, tanári kar
szükséges erőforrás lehet:
- a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek
előkészítés alatt
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6. Megvalósulást segítő egyéb programok
Az intézkedési terv célkitűzéseinek megvalósulásához jelentősen hozzájárulnak a célzott
esélyegyenlőségi beavatkozások mellett az olyan fejlesztések, programok, melyek a
közoktatás feltételeinek javítását általában célozzák meg. Mindezek számbavétele azért
szükséges, hogy az egyes programok eredményes megvalósulását a szakmai összefüggések
feltárásával és előkészítésével ösztönözni lehessen.
Az Esélyegyenlőségi Terv végrehajtását segítő egyéb programelemek, összefüggések
Kiemelt
programelem
IPR
implementáció

Ezek alapján
Határidők Célértékek
Feladatok Koordinációs
meghatározott feladatok
státusza[3] feladat
Intézményfejlesztés
folyamatos A hhh-s tanulókat
1
A pályázat
Önértékelés
nevelő/oktató óvodák,
benyújtása,
Intézményi
általános és
Szerződés kötés
dokumentumok
középiskolák építsék be
az OOIH-val,
átdolgozása
a pedagógiai programba
Továbbképzések
Pedagógus
az IPR-t a jogszabályok
szervezése
továbbképzések
alapján
Új módszerek szerinti
képességfejlesztés
ROP, vagy
Intézményi
2014. dec. 31.A város fenntartásában 1
Tervezés
egyéb
akadálymentesítés
működő intézmények
Építés
infrastrukturáli
fizikai
lebonyolítása
s fejlesztést
akadálymentesítése
lehetővé tévő
megvalósul.
pályázat
alapján
támogatott
fejlesztés
TÁMOP,
Kompetencia- alapú
2011. jan. 15. A fenntartó beadja
1
Pályázat beadása
pályázat
oktatás bevezetése
pályázatát
Intézményi
alapján
Pedagógus
meghatározott
helyzetelemzés
támogatott
továbbképzések
feladatellátási helyekre,
Intézményfejfejlesztés
a kompetencia-alapú
lesztés
oktatás bevezetése
érdekében.
TIOP pályázat Az intézmények
2010. dec. 31.Az intézmények
1
Pályázat
alapján
számítógépparkjának
használják a tanítási
készítése
támogatott
fejlesztése, az IKT és
órákon a
Fejlesztési terv,
fejlesztés
SDT bevezetése az
számítástechnikai
beszerzés,
oktatásba.
eszközöket.
pedagógus
képzések

[3]

A 7-e lábjegyzetben használt kódokkal.
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Koordinációért
felelős személy
Oktatási ,
Ifjúsági és Sport
Osztály,
Intézményvezető

Oktatási,
Ifjúsági és Sport
Osztály
Intézményvezető

Oktatási,
Ifjúsági és Sport
Osztály
Intézményvezetők
Oktatási,
Ifjúsági és Sport
Osztály
intézményvezetők

7. Kockázatelemzés
A kockázatelemzés az intézkedési terv megvalósítása során feltételezhetően nehézséget
jelentő és az eredmények elérését gátló kockázatok elemzése és tervezett kezelésük. A
kockázati tényezők számbavétele mellett fontos annak megállapítása is, hogy milyen
mértékben befolyásolhatják az intézkedési tervben kitűzött célok elérését, mennyire
veszélyeztetik a sikeres megvalósulást (súlyosság: 1 – 3 pont). Azt is el kell dönteni, hogy
egy-egy akadályozó tényező, kockázat bekövetkezésének mekkora a valószínűsége
(valószínűség: 1-3 pont). Az eredmény szempontjából jelentősebb kockázatok elhárításának
módját, ill. a következmények kezelését tervezni szükséges (minden kockázati tényező
esetében, ahol a súlyosság és valószínűség pontszámának szorzata eléri a 3-mat).
Cél
konkrét Intézkedés leírása
szöveges
megfogalmazása
Minden
hhh
gyermek/tanuló
bekerüljön
a
szükséges ellátásba.
Az
iskolák
adatgyűjtésének
korszerűsítése,
egységesítése.
Minden folyamatba
kerüljön be a hhh
tanulókról gyűjtött
adat.
Az intézményekben
ismerjék
meg
a
kollégák
és
alkalmazzák
a
kompetencia alapú
oktatást

A
hhh
gyermekek/tanulók
hozzájussanak
a
számukra előnyös,
kiegészítő
pedagógiai
elemekhez.
A
kompetencia
méréseken
az
országos szintet érjék
el a tanulók.

Az
intézkedésA kockázatA kockázatA
kockázat
eredményes
következmén bekövetkezé elhárításának,
megvalósulásának yének
sének
kezelésének
kockázata
súlyossága valószínűség tervezett módja
(1-3)
e (1-3)
Szülői nyilatkozatok
A
szülők
nem3
2
Az
intézmény
szívesen nyilatkoznak
tájékoztatja a szülőket
alacsony
iskolai
a hh/hhh helyzethez
végzettségükről
kapcsolódó
lehetőségekről.
Olyan adattáblák készítése,Nincs
megfelelő3
1
Szükség
esetén
hogy minden folyamatbanszámítógépes háttér
felkészítés
az
külön látni lehessen a hh és
intézmény
a
hhh
tanulók
adminisztratív
teljesítményét
az
dolgozói részére.
intézményben, a szükséges
beavatkozások tervezése
érdekében.
A
kompetencia
alapúA
pedagógusok3
1
A HEFOP-ban sikeres
programcsomagok
kevéssé
lesznek
intézmények
megismerése
motiváltak a szakmai
tapasztalataival
Óralátogatáson tájékozódásmegújulásra
ismertetjük meg a
a fejlesztésekről.
kollégákat.
TÁMOP
pályázat
Tekintélyes
benyújtása
szakértőket vonunk
be a tájékoztatásba.
Intézményi önértékelés
A
pedagógusok3
Az IPR bevezetésénekattitűdje
nehezen
tervezése, szerződéskötésváltozik
az OOIH-val, pedagógiai
program módosítása, a
jogszabályoknak megfelelő
intézményekben
A
kompetenciamérésekNem
megfelelő2
eredményeinek
módon értékelik a
feldolgozása, tantestületimérési eredményeket,
megvitatás, szükség eseténbelülről nem látják a
egy-egy
kollégamegfelelő lépéseket
beiskolázása
a
méréselfogulatlanul
eredményeinek
helyes
feldolgozását
segítő
továbbképzésre,
munkaközösségenként
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1

1

Részletes bemutatása
az
Integrált
Pedagógiai
Rendszernek.
A
szakmai
segítségének igénybe
vétele.
Külső
mérési
szakember segítségét
kell kérni.
A
szakmai
segítségének igénybe
vétele.

fejlesztési terv készítése
Az SNI-s tanulók Az
SNI-s
tanulókA
visszahelyezett3
megfelelő ellátása
szükséges felülvizsgálata.tanulók
Az integráltan nevelhetőeredményessége
gyermekek/tanulók és acsökken.
nem
SNI-s
tanulók
visszahelyezése
normál
tantervű iskolába. Szülői
tájékoztatók.
Az
intézmények Az intézmények ütemtervetNem jut a fenntartó3
tárgyi
feltételei készítenek
a
hiányzópályázati, vagy állami
feleljenek meg a feltételek biztosításáról
hozzájáruláshoz
a
jogszabályi
fejlesztés
elvárásoknak
megvalósításához.

2

A
pedagógusok
képzése, a tanulók
mentorálása.

3

A fejlesztések között
szükségességi sorrend
kialakítása,
erre
intézményi
és
fenntartói
szinten
javasolt
alapot
képezni
pályázatok
benyújtásával.
Intézményi
önértékelés
elkészítése
Bevezető tájékoztató
az intézményvezetés
részére
Pedagógusok
továbbképzése
A
szakmai
segítségének igénybe
vétele.
Újabb pályázat i
lehetőség

A fenntartó hozzá
tudjon járulni a hhh
tanulók ellátásának
magasabb
költségeihez.

Intézményfejlesztés
aAz intézmények nem3
pályázati
kiírásbanfelelnek
meg
a
foglaltak szerint. Alapítópályázati feltételeknek
okiratok módosítása.
Pályázat.
Képesség-kibontakoztató
és integrációs pályázati
támogatás igénylése

1

Az
intézmények
fizikai,
szükség
esetén informatikai
akadálymentesítése
az
egyenlő
hozzáférés érdekében

Az
akadálymentesítésNem áll rendelkezésre3
megtervezése.
a megfelelő forrás a
Források
biztosítása,beruházásokhoz.
kivitelezése

3
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8. Monitoring és nyilvánosság
8.1. Monitoring
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulását, végrehajtását az
Esélyegyenlőségi Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít az Intézkedési Terv változások alapján
szükség szerinti aktualizálására, az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve
létrehozott munkacsoportok beszámolói alapján.
Felelős:

Esélyegyenlőségi Fórum vezetője

Határidő:

minden év október 31.

8.2. Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze, amelyre a szülők, a hátrányos helyzetű csoportok
képviselői, valamint a nevelőtestületek tagjai is meghívást kapnak.
Felelős: Esélyegyenlőségi Fórum vezetője
Határidő: az Esélyegyenlőségi Terv képviselő-testületi elfogadását megelőzően
A

véleményformálás

lehetőségét

biztosítja

az

Esélyegyenlőségi

Intézkedési

Terv

nyilvánosságra hozatala is, valamint az Esélyegyenlőségi Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézmények, szülők és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
Az Esélyegyenlőségi Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit
nyilvánosságra hozzuk, természetesen csak aggregált adatokat és információkat közölve, a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi újság, televízió és helyi rádió áll rendelkezésre, valamint
kifüggesztjük a faliújságra, és a könyvtárban is hozzáférést biztosítunk. Az eredményekre
felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és az oktatási intézmények különböző rendezvényein,
beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának
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fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet
kialakítása érdekében.
Felelős: Esélyegyenlőségi Fórum vezetője
Határidő: minden év október 31.
8.3. Konzultáció és visszacsatolás
Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében
Esélyegyenlőségi Fórumot hozunk létre.
Az Esélyegyenlőségi Fórum feladata:
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, a
kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, szankcionálása
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben lefektetett célok megvalósulásához szükséges
beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv aktualizálása,
- a változások beépítése a tervbe, a módosított Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv előkészítése
képviselő-testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása,
kommunikálása
A

kiemelt

problématerületekre

a

terület

aktorainak

részvételével

tematikus

munkacsoportokat alakítunk a problématerület beavatkozásainak részletes kidolgozása,
cselekvési terv készítése és a területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A
munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok
rendszeresen (min. évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára.
Az Esélyegyenlőségi Fórum tagjai:
intézményvezetők
a fenntartó(k) képviselői
a tematikus munkacsoportok vezetői
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gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök
szülők képviselői
diákok képviselői
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
gyámügy
iskolapszichológus
Az Esélyegyenlőségi Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálni kell, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulásáról készített
beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint az Intézkedési Terv szükség szerinti
módosítására.
A Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve
újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Észrevételek visszacsatolása:
Az Esélyegyenlőségi Fórum felelőst jelöl ki a végrehajtás menetében érintett felek (tanulók,
pedagógusok, szülők, egyéb partnerek) észrevételeinek gyűjtésére, aki ezekről tájékoztatja a
Fórumot. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel kapcsolatban beérkező javaslatokat az
Esélyegyenlőségi Fórum megvitatja, és egyetértése esetén javaslatot tesz a képviselőtestületnek az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv kiegészítésére vagy módosítására.
Az Intézkedési Tervvel kapcsolatban beérkező javaslatoknak Fórum elé terjesztése:
Határidő:

évente minden év október 31.

Felelős:

Esélyegyenlőségi Fórum vezetője
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9. Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok, az itt
meghatározott körben felelősek.
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásáért az önkormányzat
részéről a Nevelési-Oktatási Iroda vezetője felel. Az ő feladata és felelőssége:
-

Biztosítania kell, hogy a település minden lakója, de főként az oktatási intézmények,
szülők és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a
Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, illetve, hogy az
önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és a településen működő közoktatási
intézmények dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat.

-

Biztosítania kell, hogy az önkormányzat, illetve az egyes intézmények vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv
végrehajtásához.

-

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket,
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni.

-

Emellett az Esélyegyenlőségi Fórum javaslatai alapján is intézkedéseket tesz.

A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításának irányításáért
az önkormányzat részéről a Nevelési-Oktatási Iroda vezetője felel, aki egyben az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is vezetője.
Az ő feladata és felelőssége:
-

az intézkedési terv megvalósításának koordinálása (az intézkedési tervben érintett
felek tevékenységének összehangolása, instruálása),

-

az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése,

-

az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása,

-

az Esélyegyenlőségi Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a településen működő
közoktatási intézmények vezetői
-

felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
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-

Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.

-

Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt az intézkedési terv kijelölt
irányítónak.

-

Az

intézmények

vezetői

intézményi

akciótervben

gondoskodjanak

az

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak közoktatási intézményeivel szerződéses
viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje az
intézkedési tervet, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak,
amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe.
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10. Érvényesülés, módosítás

Amennyiben az éves felülvizsgálat során kiderül, hogy az Esélyegyenlőségi Intézkedési
Tervben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az Esélyegyenlőségi Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére
vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A
Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz a
képviselő-testületnek a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az Intézkedési Terv
végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) beazonosításáról, és – szükség esetén
– felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az Intézkedési Terv végrehajtásáért felelős
személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az Intézkedési Tervet mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges
változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon
járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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A dokumentum legfrissebb adatként a 2009/2010 -es tanév statisztikai adataira épült, illetve
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MELLÉKLETEK
Intézmények
Szombathely közoktatási
intézményei

OM
azonosítóik

Óvoda

Aréna Óvoda

036457

x

Barátság Óvoda

036458

x

Benczúr Gyula Utcai Óvoda

036461

x

Gazdag Erzsi Óvoda

036466

x

Hétszínvirág Óvoda

036460

x

Játéksziget Óvoda

036477

x

Kőrösi Csoma Sándor Utcai
Óvoda

036465

x

Losonc Utcai Óvoda

036463

x

Margaréta Óvoda

036467

x

Maros Óvoda

036468

x

Mesevár Óvoda

036464

x

Mocorgó Óvoda

036474

x

Napsugár Óvoda

036471

x

Pipitér Óvoda

036459

x

Szivárvány Óvoda

036462

x

Szűrcsapó Óvoda

036773

x

Vadvirág Óvoda

036469

x

Weöres Sándor Óvoda

036472

x

Bercsényi Miklós Általános
Iskola

036624

x

Derkovits Gyula Általános
Iskola

036611

x

Dési Huber István Általános
Iskola

036615

x

Gothard Jenő Általános
Iskola

036622

x

Ált. Iskola
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Szakiskola

Szakközépiskola

Gimnázium

Egyéb:

Neumann János Általános
Iskola

036613

x

Nyitra Utcai ÁMK

036610

x

Paragvári Utcai Általános
Iskola

036614

x

Reguly Antal Általános
Iskola

036617

x

Váci Mihály Általános
Iskola és AMI

036621

x

Zrínyi Ilona Általános
Iskola

036623

x

Aranyhíd Nevelési-Oktatási
Integrációs Központ

200437

Oladi ÁMK

200897

Nagy Lajos Gimnázium

036728

x

Kanizsai Dorottya
Gimnázium

036729

x

Szent-Györgyi Albert
Középiskola

036731

x

Művészeti Szakközépiskola

036734

x

Gépipari, Informatikai
Műszaki Szakközépiskola és
Kollégium

036736

x

diákotthon,
kollégium

Savaria Közlekedési
Szakképző Iskola és
Kollégium

036737

x

diákotthon,
kollégium

Kereskedelmi és
Vendéglátói Szakképző
Iskola és kollégium

036741

x

diákotthon,
kollégium

Horváth Boldizsár Közgazd.
és Informatikai
Szakközépiskola és
Kollégium

036742

x

diákotthon,
kollégium

Puskás Tivadar Fém-és
Villamosipari Szakképző
Iskola és Kollégium

036744

x

x

diákotthon,
kollégium

Hefele Menyhért Építő- és
Faipari Szakképző Iskola

036749

x

x

x

ÁMK

alapfokú.
műv. okt.
int

x

x

x

x
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EGYMI
x

ÁMK

x

Élelmiszeripari és
Földmérési Szakképző
Iskola és Kollégium

036756

x

x

diákotthon,
kollégium

Herman Ottó Kertészeti,
Környezetvéd. és Vadgazd.
Szakképző Iskola és
Kollégium

036757

x

x

diákotthon,
kollégium

Reményik Sándor
Evangélikus Ált. Iskola

200973

Brenner János Óvoda,
Általános Iskola és
Kollégium

036626

NyME Bolyai János
Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium

036733

Perintparti Szó-fogadó
Waldorf Óvoda, Ált.Isk.,
Gimnázium és AMI

102677

Vasi Bau Fa- és Építőipari
Szakképző Iskola

100798

x

x

x

diákotthon,
kollégium

x

x

x

x

x

x
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alapfokú.
műv. okt.
int

Intézményi létszámadatok

gyermek-, tanulólétszám az
intézményben
intézmény neve

Tanulók száma
a
(tag)intézmény
körzetében

Bercsényi Miklós Általános Iskola
Derkovits Gyula Általános Iskola
Dési Huber István Általános Iskola
Gothard Jenő Általános Iskola
Neumann János Általános Iskola
Nyitra Utcai ÁMK
Paragvári Utcai Általános Iskola
Reguly Antal Általános Iskola
Váci Mihály Általános Iskola és AMI
Zrínyi Ilona Általános Iskola
Oladi ÁMK Simon István Utcai
Általános Iskolája
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs
Központ Ált.Isk.
Brenner János Óvoda,Ált.Isk. és
Kollégium Ált.Isk.
Reményik Sándor Evangélikus Általános
Iskola
NymE Bolyai János Gyakorló Általános
Iskola és Gimnáz. Ált. Iskolája
Perintparti Szó-fogadó Waldorf Óvoda,
Ált. Isk.,Gimn. és AMI Ált.Isk.
Nagy Lajos Gimnázium
Kanizsai Dorottya Gimnázium
Szent-Györgyi Albert Középiskola
Művészeti Szakközépiskola
Gépipari, Informatikai Műszaki
Szakközépiskola és Kollégium
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Összesen

Körze
-ten
belülről
összesen

HH

HHH

SNI

489

433

254

129

49

44

396

399

156

105

57

17

1029

328

236

88

42

23

516

511

228

49

9

27

344

511

183

57

16

12

220

183

73

21

12

11

499

735

185

74

19

7

173

234

74

31

4

16

298

489

130

96

37

15

358

672

158

56

10

11

812

389

53

11

14

116

0

53

30

116

421

0

25

1

8

184

0

64

19

19

655

0

1

0

0

138

0

6

0

0

404

6

1

0

594

17

3

0

487

26

4

6

199

8

0

0

695

25

2

0

Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és
Kollégium
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző
Iskola és kollégium
Horváth Boldizsár Közgazd. és
Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium
Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari
Szakképző Iskola és Kollégium
Hefele Menyhért Építő- és Faipari
Szakképző Iskola
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző
Iskola és Kollégium
Herman Ottó Kertészeti, Környezetvéd.
és Vadgazd. Szakképző Iskola és
Kollégium
Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző
Iskolája
Premontrei Rendi Szent Norbert
Gimnázium
NyME Bolyai János Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium
Perintparti Szó-fogadó Waldorf Óvoda,
Ált.Isk., Gimn.és AMI Gimn.
Vasi Bau Fa- és Építőipari Szakképző
Iskola
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integr.
Központ Spec.Szakiskolája
Aréna Óvoda
Barátság Óvoda
Benczúr Gyula Utcai Óvoda
Gazdag Erzsi Óvoda
Hétszínvirág Óvoda
Játéksziget Óvoda
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
Losonc Utcai Óvoda
Margaréta Óvoda
Maros Óvoda
Mesevár Óvoda
Mocorgó Óvoda
Napsugár Óvoda

51

595

46

4

0

1071

88

2

0

576

33

5

1

699

30

9

0

785

90

17

0

682

65

12

7

631

62

16

5

574

71

21

0

560

19

0

0

411

0

0

0

42

1

0

1

152

41

2

22

133

26

13

133

226

25

9

0

144

23

15

0

112

5

1

5

206

8

3

0

183

36

10

2

101

7

1

0

166

22

14

0

155

18

5

0

88

27

15

0

107

11

3

0

135

11

7

0

153

41

24

0

114

26

11

12

Pipitér Óvoda
Szivárvány Óvoda
Szűrcsapó Óvoda
Vadvirág Óvoda
Weöres Sándor Óvoda
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs
Központ Óvodája
Brenner János Óvoda,Ált.Isk. és
Kollégium Óvodája
Perintparti Szó-fogadó Waldorf Óvoda,
Ált.Isk., Gimn.és AMI Óvodája

52

137

26

11

0

159

26

12

3

215

20

10

1

71

13

5

0

82

1

1

0

33

10

3

33

94

17

5

0

65

2

0

0

Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft)

1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft)

intézmény neve
2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Aréna Óvoda

92 375 000 Ft

87 633 000 Ft

93 744 000 Ft

101 210 000

429 651 Ft

403 839 Ft

434 000 Ft

432 521 Ft

Barátság Óvoda

64 150 000 Ft

66 254 000 Ft

68 661 000 Ft

73 152 000

439 384 Ft

444 658 Ft

454 709 Ft

490 953 Ft

Benczúr Gyula Utcai Óvoda

54 603 000 Ft

52 658 000 Ft

57 064 000 Ft

58 420 000

580 883 Ft

511 243 Ft

500 561 Ft

512 546 Ft

Gazdag Erzsi Óvoda

74 671 000 Ft

74 661 000 Ft

77 950 000 Ft

86 640 000

431 624 Ft

436 614 Ft

440 395 Ft

484 022 Ft

Hétszínvirág Óvoda

79 418 000 Ft

68 007 000 Ft

75 944 000 Ft

89 601 000

512 374 Ft

462 633 Ft

480 658 Ft

514 948 Ft

Játéksziget Óvoda

46 794 000 Ft

45 640 000 Ft

47 985 000 Ft

52 289 000

467 940 Ft

456 400 Ft

484 697 Ft

544 677 Ft

Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda

76 810 000 Ft

75 011 000 Ft

71 988 000 Ft

73 769 000

505 329 Ft

487 084 Ft

473 605 Ft

515 867 Ft

Losonc Utcai Óvoda

60 735 000 Ft

64 386 000 Ft

70 394 000 Ft

72 072 000

482 024 Ft

418 091 Ft

451 244 Ft

456 152 Ft

Margaréta Óvoda

46 269 000 Ft

48 956 000 Ft

52 118 000 Ft

54 632 000

519 876 Ft

537 978 Ft

585 596 Ft

635 256 Ft

Maros Óvoda

43 740 000 Ft

44 130 000 Ft

46 475 000 Ft

51 849 000

437 400 Ft

424 327 Ft

442 619 Ft

480 083 Ft

Mesevár Óvoda

49 213 000 Ft

49 420 000 Ft

48 338 000 Ft

53 984 000

492 130 Ft

489 307 Ft

456 019 Ft

473 544 Ft

Mocorgó Óvoda

64 738 000 Ft

63 676 000 Ft

67 290 000 Ft

74 786 000

420 377 Ft

400 478 Ft

402 934 Ft

470 452 Ft

Napsugár Óvoda

72 514 000 Ft

65 320 000 Ft

78 399 000 Ft

70 842 000

604 283 Ft

568 000 Ft

653 325 Ft

668 321 Ft

Pipitér Óvoda

85 212 000 Ft

76 985 000 Ft

79 110 000 Ft

94 561 000

542 752 Ft

478 168 Ft

485 337 Ft

591 006 Ft

Szivárvány Óvoda

74 227 000 Ft

78 536 000 Ft

81 960 000 Ft

82 588 000

429 058 Ft

424 519 Ft

452 818 Ft

474 644 Ft
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Szűrcsapó Óvoda

84 580 000 Ft

71 386 000 Ft

78 399 000 Ft

85 389 000

438 238 Ft

390 087 Ft

417 016 Ft

433 447 Ft

Vadvirág Óvoda

31 269 000 Ft

32 927 000 Ft

35 469 000 Ft

37 808 000

434 292 Ft

451 055 Ft

443 363 Ft

484 718 Ft

Weöres Sándor Óvoda

31 131 000 Ft

31 121 000 Ft

32 428 000 Ft

36 346 000

375 075 Ft

357 713 Ft

386 048 Ft

427 600 Ft

Bercsényi Miklós Általános Iskola

215 825 000 Ft

207 659 000 Ft

208 192 000 Ft

242 370 000

425 690 Ft

437 177 Ft

436 461 Ft

502 842 Ft

Derkovits Gyula Általános Iskola

183 300 000 Ft

168 824 000 Ft

178 983 000 Ft

191 098 000

387 526 Ft

371 042 Ft

402 209 Ft

446 491 Ft

Dési Huber István Általános Iskola

186 426 000 Ft

197 451 000 Ft

208 504 000 Ft

193 789 000

392 476 Ft

451 833 Ft

529 198 Ft

520 938 Ft

Gothard Jenő Általános Iskola

175 741 000 Ft

182 763 000 Ft

187 870 000 Ft

209 430 000

352 186 Ft

372 226 Ft

400 576 Ft

445 596 Ft

Neumann János Általános Iskola

205 210 000 Ft

202 346 000 Ft

205 024 000 Ft

206 839 000

314 257 Ft

327 951 Ft

364 811 Ft

398 534 Ft

Nyitra Utcai ÁMK

110 222 000 Ft

115 773 000 Ft

133 290 000 Ft

143 519 000

702 051 Ft

742 135 Ft

807 818 Ft

824 822 Ft

Paragvári Utcai Általános Iskola

303 788 000 Ft

283 136 000 Ft

305 385 000 Ft

318 907 000

376 908 Ft

362 066 Ft

397 637 Ft

414 704 Ft

Reguly Antal Általános Iskola

121 631 000 Ft

132 080 000 Ft

132 944 000 Ft

133 147 000

439 101 Ft

468 369 Ft

479 942 Ft

482 417 Ft

Váci Mihály Általános Iskola és
AMI

223 415 000 Ft

225 502 000 Ft

224 158 000 Ft

241 200 000

399 669 Ft

407 043 Ft

409 795 Ft

456 818 Ft

Zrínyi Ilona Általános Iskola

219 036 000 Ft

220 460 000 Ft

221 838 000 Ft

230 758 000

331 873 Ft

330 525 Ft

328 649 Ft

337 365 Ft

Aranyhíd Nevelési-Oktatási
Integrációs Központ

264 479 000 Ft

299 086 000 Ft

336 620 000 Ft

390 460 000

1 045 372 Ft

1 163 759 Ft

1 279 924 Ft

1 473 434 Ft

220 537 000 Ft

472 162 000

533 988 Ft

457 078 Ft

Oladi ÁMK
Nagy Lajos Gimnázium

154 833 000 Ft

163 157 000 Ft

167 642 000 Ft

179 478 000

358 410 Ft

382 101 Ft

365 233 Ft

407 905 Ft

Kanizsai Dorottya Gimnázium

210 343 000 Ft

211 363 000 Ft

217 133 000 Ft

214 347 000

322 612 Ft

339 266 Ft

364 317 Ft

366 405 Ft
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Szent-Györgyi Albert Középiskola

167 775 000 Ft

175 739 000 Ft

190 440 000 Ft

205 656 000

332 887 Ft

341 905 Ft

368 356 Ft

371 892 Ft

Művészeti Szakközépiskola

205 054 000 Ft

222 779 000 Ft

230 240 000 Ft

248 184 000

1 171 737 Ft

1 172 521 Ft

1 168 731 Ft

1 193 192 Ft

197 285 000 Ft

222 063 000 Ft

241 552 000 Ft

301 941 000

338 808 Ft

358 166 Ft

318 250 Ft

337 364 Ft

240 940 000 Ft

244 747 000 Ft

252 535 000 Ft

269 201 000

336 039 Ft

345 688 Ft

357 192 Ft

392 994 Ft

391 647 000 Ft

388 747 000 Ft

412 880 000 Ft

448 792 000

322 875 Ft

323 686 Ft

347 250 Ft

365 466 Ft

170 601 000 Ft

176 576 000 Ft

211 547 000 Ft

264 752 000

328 079 Ft

335 096 Ft

337 396 Ft

354 895 Ft

361 942 000 Ft

374 501 000 Ft

356 323 000 Ft

371 687 000

346 025 Ft

397 982 Ft

370 013 Ft

392 075 Ft

219 361 000 Ft

225 854 000 Ft

251 928 000 Ft

271 040 000

290 160 Ft

307 284 Ft

313 733 Ft

345 714 Ft

330 603 000 Ft

313 011 000 Ft

329 973 000 Ft

351 923 000

381 318 Ft

364 815 Ft

387 292 Ft

426 057 Ft

282 267 000 Ft

283 462 000 Ft

290 039 000 Ft

331 477 000

377 867 Ft

390 444 Ft

408 506 Ft

437 305 Ft

Gépipari, Informatikai Műszaki
Szakközépiskola és Kollégium
Savaria Közlekedési Szakképző
Iskola és Kollégium
Kereskedelmi és Vendéglátói
Szakképző Iskola és kollégium
Horváth Boldizsár Közgazd. és
Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium
Puskás Tivadar Fém-és
Villamosipari Szakképző Iskola és
Kollégium
Hefele Menyhért Építő- és Faipari
Szakképző Iskola
Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Herman Ottó Kertészeti,
Környezetvéd. és Vadgazd.
Szakképző Iskola és Kollégium
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