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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
településeken 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. áprilisában elfogadott
esélyegyenlőségi tervét.
Az Önkormányzat megtalálható a hátrányos helyzetű települések jegyzékén, mivel a
statisztika szerint fenntart olyan általános iskolát, ahol a hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók összes gyermekhez, tanulóhoz viszonyított aránya eléri a 40 %ot.[1]
A 2008/2009-es tanév intézményi adatszolgáltatása alapján az önkormányzat által
fenntartott nevelési, oktatási intézmények közül a Margaréta Óvodában és az
Aranyhíd Nevelési , Oktatási Integrációs Központban éri el a 25 %-ot a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók összes létszámhoz[2] viszonyított aránya.
Az adatszolgáltatásban hullámzó értékek figyelhetők, s szinte minden adatszolgáltatás
során változtak az értékek.
[1]

A jegyzék összeállítása a 2006/2007-es tanév adatai alapján történt; sem azelőtt, sem azóta nem jelent meg ilyen arány a
statisztikában.
[2]

2008/2009. tanévi OSA statisztikai létszám
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A jövőbeni félreértések elkerülése érdekében az intézményvezetők és a pedagógusok
részére továbbképzéseket célszerű szervezni az új típusú, speciális szakértelmet
kívánó ismeretek megszerzésére.

I./Helyzetelemzés összegzése
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik pontos adatokkal a
közoktatási intézményrendszerbe nem került hátrányos helyzetű óvodás korú
gyerekekről, ezért rövid távon szociológiai felmérés keretében a felmérést el kell
végezni. A felmérést követően gondoskodni kell róla, hogy az óvodáztatás biztosított
legyen minden hátrányos helyzetű gyermek számára. Ezt nem akadályozhatja az
óvodai férőhelyek száma. Szükség esetén újabb óvodai csoportok kialakításáról kell
gondoskodni.
A város óvodáiban és általános iskolában nem kiegyenlített a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók aránya. Az 1. számú melléklet adatai alapján látható, hogy az
óvodákban nagyon eltérő a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya. Több
intézményben egyáltalán nincsen halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, de
legalább ugyanennyi intézményben pedig 10 % feletti a részarányuk. Az általános
iskolákban 1,00 % és 10,67 % közötti a szórás az arányszám tekintetében. A
középiskolák tekintetében alacsonyabb 0 % és 3,23 % között.
A nem önkormányzati fenntartású általános iskolák tekintetében összességében a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 1,53%.
Az általános iskolai adatokat a 2. számú melléklet, a középiskolai adatokat a 3. számú
melléklet tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a város lakótelepi iskoláiban magasabb a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók aránya, ezért fel kell tárni a – vizsgálat alá vonva az összes
intézményt – szegregáció okait.
A közoktatási törvény iskolai körzethatárokra és a tanulók felvételére vonatkozó
rendelkezéseit maradéktalanul érvényesíteni szükséges a városon belül minden évben
az első osztályosok beiratkozásakor..
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A város közoktatási intézményeiben a 7%-os országos átlag alatti a sajátos nevelési
igényű gyerekek és tanulók aránya. A település óvodáiban 0,67 %, az Aranyhíd NOIKkal együtt 1,75 %-os, általános iskoláiban 2,88 %-os, az Aranyhíd NOIK-kal együtt 4,8
% , középiskolák közül a gimnáziumokban 0,533 %-os, a szakközépiskolában és
szakiskolában 0 % a sajátos nevelési igényű tanulók aránya, 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 igényű tanulók 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 Nevelési-Oktatási Integrációs Központ részéről biztosított.
Az együttnevelés feltételei valamennyi intézményben biztosítottak.
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.
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.
II./Célkitűzések
FŐ CÉL: Egyenlő esély biztosítása minden gyermek, tanuló számára a
minőségi oktatás igénybe vételére, s ennek keretében valamennyi
halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyermek

nevelésben-oktatásban való részvétele.
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és

tanuló

intézményes

A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók
arányának csökkentése érdekében az alábbi célok fogalmazhatók meg:


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

nevelés,

oktatás

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.



Biztosítani kell, 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.



Rendszeres kapcsolatot és együttműködést kell kiépíteni az egyes közoktatási
intézmények környezetében működő társadalmi és szakmai szereplőkkel a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének érdekében.
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Középtávú, 2010-ig megvalósítandó célok és várt eredmények
A./ Óvoda
1. Valamennyi óvodás korú gyermek felvételét biztosítani kell az önkormányzat
közoktatási feladatellátása alapján az óvodában, 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.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők, fenntartó
2. A szülők részéről felmerülő problémás helyzetek megelőzését, hozzáértő kezelését
szakmailag megfelelő és indokolt eszközökkel, lehetőségekkel erősíteni szükséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők
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.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők”
B./ 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.
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Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
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.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők
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.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők

Hosszú távú, 2013-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 óvodapedagógusokkal. 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 lehetőséget kell biztosítani az idegen nyelvvel és nemzetiségi nyelvvel
történő ismerkedésre, ami először az iskolai jelentkezésnél, később a nyelvtanulásnál
ad használható alapot, és segítheti nemzetiségi nyelv esetén a nemzetiségi kultúra
megőrzését, ápolását is.
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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 eredményezhet.
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.

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.
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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.
Közszolgálati területek
Óvodai nevelés
A 2007-es év az Európai Unióban „az egyenlő esélyek mindenki számára” európai év
volt.
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.
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Szükséges az óvodák nyitvatartási idejének a felülvizsgálata, és a szülők munkahelyi
elfoglaltságához igazítása.
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, 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
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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.
Általános iskolai oktatás
A hátrányos

helyzetű

tanulók

tekintetében

elsődleges célunk a közvetlen

hátrányforrások hatásainak csökkentése. A hátrányos helyzetű és kevés számú roma
tanuló szegregációjának 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.
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A hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére elsősorban a teljes körű napközi
otthonos vagy az iskolaotthonos felkészítési forma alkalmazását kell szorgalmazni 13. 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, és pedagógiai együttműködés segítségével a munkát
támogatni tudja nemcsak Szombathely Önkormányzata által fenntartott, hanem a
kistérséghez tartozó települések által fenntartott intézményekben is.
A tanulási nehézséggel küzdők megsegítésére, integrált oktatás elősegítése érdekében
a továbbiakban is meghatározó a Pedagógiai Szolgáltató 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.
A fentiek érdekében a központi pályázatokra is támaszkodva minden iskola számára
megfelelő, gyakorlati segítséget adó továbbképzést kell biztosítani a kompetencia
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alapú oktatás módszereinek bevezetésére, majd a bevezetés után mentorálást a
színvonal fenntartásának érdekében. Ugyancsak a központi pályázatokra építve
erősíteni

kell

a

mérés-értékelési-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 beilleszkedését.
A szegregáltan oktatható, nevelhető tanulók ellátása továbbra is az Aranyhíd
Nevelési-Oktatási Integrációs Központban történik.
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 rászorulók számára továbbra is
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biztosítani kell a speciális szakiskolai képzés lehetőségét az Aranyhíd NevelésiOktatási 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 infrastruktúrafejlesztéseknek ezeket a célokat kell elsősorban szolgálni.
Egyéb oktatás, nevelés
A nemzetiségi óvodai nevelés a város három óvodájában, (a Pipitér és a Napsugár
Óvodákban a német, a Mesevár Óvodában a horvát) már az óvodás korban
elkezdődik,
A nemzetiségi általános 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 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.
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A pedagógus továbbképzések megtervezésénél törekedni kell az interkulturális
oktatáshoz kapcsolódó módszertani fejlesztések és a magyar, mint idegen nyelv
oktatásának támogatását szolgáló továbbképzések igénybevételére.

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 nívócsoportos 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

természettudományokban.
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alkalmazását,

különösen

a

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.
III./ Feladatok és felelősök
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.
A./ 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
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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
együttműködnek a családsegítő, gyermekjóléti és védőnői szolgálat munkatársai.
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
B./ 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
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középiskolák

pedagógiai

programját,

a

kapcsolódó

dokumentumokat

és

szabályzatokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgatók
2. 2009. 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.
Határidő: 2009. 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

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

intézmények

továbbképzési

programjában
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szerepeltetni

kell

azokat

a

szakirányokat, amelyre az egyes területeken szükség van. A Szombathelyen működő
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ kivételével minden intézmény
kizárólag integráltan oktathatja a sajátos nevelési igényű tanulókat.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgatók
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: 2009. 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
kompetencia-mérés eredményeit, összevetik az országos eredményekkel, amennyiben
szükséges, intézkedési tervet készítenek az oktatás eredményességének javítására. Az
intézkedési terv eredményeként folyamatosan javuló teljesítménnyel meg kell haladni
az országos átlagot 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,

dokumentumok aktualizálását.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály
C./ Tehetséggondozás
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az

önkormányzati

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: 2009. november 30.
Felelős: intézményvezetők, Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály
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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IV./AKCIÓTERV
Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára, vagy
erősségre)
hivatkozás
Biztosítani kell a
HH/HHH-s
gyermekek pontos,
naprakész
nyilvántartását, az
adatok
koherenciáját.

Cél konkrét
szöveges
megfogalmazása

A HH/HHH
gyermekek
naprakész
nyilvántartása.
A nyilvántartás
számadatainak
ismeretében
intézkedések
meghozatala, a
hátránykompenzáció
érdekében.

Intézkedés
leírása

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának határideje

A szülők
Intézményveze- 2009. 05.31.
felkeresése, a
tők, Gyermekjóléti
szülői
szolgálat vezetője,
nyilatkozatok
Oktatási, Ifjúsági
elkészítése,
és Sport Osztály
ösztönzése.
vezetője
A családsegítő
szolgálat
irányításával
rendszeres
családlátogatáso
k.
Kommunikációs
terv készítése.
Lehet olyan 3 éves 2009-től minden Beazonosítás, Polgármester
2010/2011
halmozottan
halmozottan
intézkedés.
tanévtől
hátrányos helyzetű hátrányos helyzetű Férőhelybővígyermek, aki nem gyermek óvodai
téshez pályázati
vesz részt óvodai
felvétele biztosított források
nevelésben.
legyen a város
hozzárendelé-se.
területén.

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
eredményes- eredményes-ségét eredményes-ségét
ségét mérő
mérő indikátor
mérő indikátor
indikátor
középtávon (3 hosszútávon (6
rövidtávon (1 év)
év)
év)
A szülői
nyilatkozatok
száma;
A családokkal
kapcsolatos
dokumentált
kapcsolatok
mérőszáma;
A nyilvántartott
HH/HHH
gyermekek
száma

A HHH
nyilvántartások
Önkormányzati
határozatok az
óvodáztatás/
iskoláztatás
feltételeinek
javításáról.
Települési
nyilvántartások

A HHH
nyilvántartások
Önkormányzati
határozatok az
óvodáztatás/
iskoláztatás
feltételeinek
javításáról.
Települési
nyilvántartások

Minden 3 évesMinden 3 évesMinden hátrányos
halmozottan
halmozottan
helyzetű gyermek
hátrányos
hátrányos
részt vesz óvodai
gyermek
résztgyermek részt vesznevelésben.
vesz
óvodaióvodai
nevelésben.
nevelésben.

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára, vagy
erősségre)
hivatkozás

Cél konkrét
szöveges
megfogalmazása

Intézkedés
leírása

Az intézkedés Az intézkedés Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményesség eredményességét eredményességét
határideje
ét mérő
mérő indikátor
mérő indikátor
indikátor
középtávon (3 év) hosszútávon (6 év)
rövidtávon (1
év)
Intézményvezetők 2009. májustól
A beíratott
A HH/HHH
Kiegyenlített
;
folyamatosan
tanulók száma, tanulók
HH/HHH arány az
Oktatási, Ifjúsági
szociális
számarányában az osztályok között.
és Sport Osztály
összetétel
osztályok közötti Évente tantestületi
vezetője
pontos
eltérés 10%-nál konzultációk a
feltérképezése. kisebb lehet.
Nevelési
Évente
Évente
Tanácsadóval.
tantestületi
tantestületi
konzultációk a konzultációk a
Nevelési
Nevelési
Tanácsadóval. Tanácsadóval.

A település
területén az
iskolában és
óvodában, a
csoportokban és
osztályokban a
HH/HHH tanulók
számának
arányában
kismértékű eltérés
tapasztalható.

A szegregáció
kialakulását
megelőző
oktatásszervezési
gyakorlat
működtetése.

A HHH-s tanulók
integrációját
elősegítő
intézményfejlesztés.

Az IPR
Intézményi
Oktatási, Ifjúsági 2009. szeptember A HHH-s
bevezetésével az
önértékelés
és Sport Osztály 01-től folyamatos tanulók,
egyes
készítése.
Intézményvezegyermekek
intézményekben a Továbbképzések tők
15%-az IPR
HHH-s gyermekek, tervezése.
nyújtotta
tanulók eredményes Bevezetési
többletszolnevelése, oktatása ütemterv
gáltatások-hoz
megvalósuljon.
készítése.
jut.
A fenntartó
A képességOktatási, Ifjúsági A pályázati kiírás A HHH-s
biztosítani tudja a kibontakoz-tató és Sport Osztály függvényében
tanulók,
gyermekek/
és integrációs Intézményvezetők tanévenként egy gyermekek
tanulók számára a támogatás
;
alkalommal.
15%-az IPR
többletszolgáligénylése
nyújtotta

Az IPR
megvalósítása a
kiegészítő
támogatások
igénybevételével

A csoportszervezés
gyakorlatának
áttekintése.

Az intézkedés
felelőse

A HHH-s tanulók, A HHH-s tanulók,
gyermekek 50%- gyermekek 70%-az
az IPR nyújtotta IPR nyújtotta
többletszolgáltöbbletszolgáltatásokhoz jut.
tatásokhoz jut.

A HHH-s tanulók, A HHH-s tanulók,
gyermekek 50%- gyermekek 70%-az
az IPR nyújtotta IPR nyújtotta
többletszolgáltöbbletszolgáltatásokhoz jut.
tatásokhoz jut.

tatások anyagi
hátterét.

pályázati
formában a
9/2008. Korm.
rend. alapján

többletszolgáltatások-hoz
jut.

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára, vagy
erősségre)
hivatkozás

Cél konkrét
szöveges
megfogalmazása

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára, vagy
erősségre)
hivatkozás

Cél konkrét
szöveges
megfogalmazása

Intézkedés leírása

Az
Az intézkedés Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
intézkedés megvalósításának eredményesség eredményességét
eredményesfelelőse
határideje
ét mérő
mérő indikátor
ségét mérő
indikátor
középtávon (3 év)
indikátor
rövidtávon (1
hosszútávon (6
év)
év)
Nem kiegyenlített a Törekedni kell aA körzethatá-rokra Oktatási,
2009. február 28. Nincs 10 % - Nincs 10 %-nál Nincs 10 %-nál
hátrányos és a
város
és a tanulók
Ifjúsági és
nál
nagyobbnagyobb eltérés anagyobb eltérés a
halmozottan
intézményeiben afelvételére
Sport Osztály
eltérés
ahalmozottan
halmozottan
hátrányos helyzetű HHH
tanulókvonatkozó
vezetője
halmozottan hátrányos helyzetűhátrányos
tanulók aránya a
egyenlő
esélyű,rendelkezéseket
hátrányos
tanulók arányábanhelyzetű tanulók
város általános
létszámarányos
maradéktanul
helyzetű
(a város iskoláiarányában
(a
iskolái között.
részvételének
érvényesíteni
tanulók
között)
az
1-4.város
iskolái
biztosítására
szükséges a városon
arányában (aévfolyamokon.
között) az 1-6.
belül minden évben,
város iskolái
évfolyamo-kon.
az első osztályosok
között) az 1. és
beiratkozása-kor.
5. évfolyamon.
Az előírásoknak az
első évfolyamtól
felmenő rendszerben szükséges
megfelelni.

Intézkedés leírása Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményesség eredményességét
határideje
ét mérő
mérő indikátor
indikátor
középtávon
(3
rövidtávon (1
év)
év)

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor
hosszútávon (6
év)

Nincs jelentős
eltérés a város
intézményeiben,
illetve az azonos
típusú
intézmények között
a rendelkezésre
álló humánerőforrás és szakos
ellátottság
tekintetében. Az
intézmények
szakos ellátottsága
100%-os.

Kiegyenlítettség, azTovábbképzési ésintézményvezet 2009. május 31.
egyenlő
oktatásibeiskolázási tervekők, Oktatási,
színvonal
össze-hangolása, Ifjúsági és Sport
biztosítására.
belső
Osztály
továbbképzések
vezetője
megszervezése.

Minden
Minden
Minden nevelő/
nevelő/tantestü nevelő/tantestületb tantestületből
letből tagjainakől
tagjainaktagjainak
legalább 10%-alegalább
25%-alegalább 50%-a
részt vesz arészt
vesz
arészt
vesz
a
korszerű
korszerű
korszerű
módszertani
módszertani
módszertani
képzéseken.
képzéseken.
képzéseken.

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára, vagy
erősségre)
hivatkozás

Cél konkrét
szöveges
megfogalmazása

Intézkedés leírása Az intézkedés
Az intézkedés Az intézkedés
Az intézkedés
felelőse
megvalósításának eredményesség eredményességét
határideje
ét mérő
mérő indikátor
indikátor
középtávon (3 év)
rövidtávon (1
év)
A közoktatási
SNI tanulók
Együttműködési Intézményvezetőfolyamatosan
Az SNI tanulók Az SNI tanulók
szakszolgálattal
számának pontos szerződések
k,
aránya nem
aránya nem haladja
való együttműködés nyilvántartása, a
kialakítása,
Oktatási,
haladja meg a meg a településen
formalizálttá válik. felülvizsgálatok
együtt-működés Ifjúsági és Sport
településen az az országos szintet.
tervszerű
lehetőségének
Osztály vezetője
országos
Évente konzultáció
ütemezése.
kihasználása,
szintet.
a Nevelési
Kiegészítő
az intézmények
Évente
Tanácsadóval
egészségügyi és
tartalmi,
konzultáció a
szociális
módszertani,
Nevelési
beavatkozások
infrastrukturá-lis
Tanácsadó-val.
tervezése a szűrés ésés humán
korai fejlesztés
erőforrás
érdekében.
feltételeinek
felmérése.

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor
hosszútávon (6
év)
Az SNI tanulók
aránya nem
haladja meg a
településen az
országos szintet.
Évente
konzultáció a
Nevelési
Tanácsadóval

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára, vagy
erősségre)
hivatkozás

Cél konkrét
szöveges megfogalmazása

Intézkedés leírása Az intézkedés
Az intézkedés Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
felelőse
megvalósításának eredményesség eredményességét eredményességét
határideje
ét mérő
mérő indikátor
mérő indikátor
indikátor
középtávon (3 év) hosszútávon (6
rövidtávon (1
év)
év)
A tárgyi feltételek
A 11/1994 és a
Az intézmények Intézményvezető2009.
A tárgyi
Szükséges pótlások, Szükséges
meglétében
14/1994 MKM
tárgyi és
k,
06.30.
feltételek
az ütemterv
pótlások, az
mutatkozó
rendelet alapján a infrastrukturá-lis Oktatási,
jogszabály
szükséges
ütemterv
hiányosságok
kötelező felszerelési hátterének
Ifjúsági és Sport
szerinti
módosítása,
szükséges
felszámolása, az
és eszközlisták
vizsgálata,
Osztály vezetője
biztosítása,
kiegészítése.
módosítása,
infrastruktúra
teljesülése.
ütemterv a
pályázattal,
kiegészítése.
fejlesztése.
hiányok pótlására.
egyéb pénzügyi
források
felkutatásával.
Az épületek nem Akadálymentes
Felmérések,
Polgármester
folyamatos
Felmérések, Legalább
ügyfél-Legalább ügyfélakadálymentesek. közoktatási
tervek készítése,
tervek
szintű
akadály-szintű akadályintézmények
forráskeresés,
elkészülnek
mentesítés
azmentesítés
az
pályázat-készítés
intézményekben
intézmények-ben

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára,
vagy erősségre)
hivatkozás

Az intézkedés Az intézkedés Az intézkedés Az intézkedés Az intézkedés
felelőse
megvalósításá eredményessé eredményességét eredményessé
nak határideje
gét mérő
mérő indikátor
gét mérő
indikátor
középtávon (3
indikátor
rövidtávon (1
év)
hosszútávon
év)
(6 év)
A kompetenciaA tanulók, és köztük Külön intézkedési IntézményvezetőFolyamatos
Az intézkedési Az eredmények
Az eredmények
mérések
a HH/HHH tanulók tervek készítése; k,
tervek megléte; folyamatosan
folyamatosan
eredményei alapján is minél
Egyéni fejlesztési Oktatási,
Az „első
javulnak, a szórás javulnak, a
folyamatos elemző eredményeseb-ben terv
Ifjúsági és Sport
képességszintbe csökken, az
szórás 25%-ra
munka, intézkedési szerepeljenek a
Osztály vezetője
n” teljesítő
eredmények átlag csökken a HHHterv készítése
méréseken, az átlag
tanulók száma felett, a
s tanulók és az
szükséges, valamint javuljon. Névre
csökken.
különbségek
intézményi átlag
szükség szerint a
szóló elemzések
A 3/2002. OM csökkennek a
között.
HH/HHH tanulók készítése.
rendeletben
mérések
A hozzáadott
esetén külön
előírtak
eredményeiben.
pedagógiai érték
intézkedési tervek
teljesítése
A HHH-s tanulók növekszik;
elkészítése.
eredményei a
kompetencia
méréseken 10%-kal
javulnak.
Nincs pontos
kimutatás az
intézményekben a
HHH gyermekek
részvételéről
szolgáltatásokban

Cél konkrét
szöveges megfogalmazása

Intézkedés
leírása

Adatszolgáltatási Adatszolgáltatás
rendszer
rendszerének,
kialakítása, különös dokumentumaina
tekintettel a HH és k kialakítása
HHH tanulók, részvételének
biztosításáról
V./Megvalósulást segítő egyéb programok

intézményvezető 2009/2010
k,
tanévtől
Oktatási,
Ifjúsági és Sport
Osztály
vezetője

Adatszolgáltatás Nyilvántartás
i rendszer
vezetése a HH és
elkészül,
HHH tanulók,
alkalmazza az részvételének a
óvoda és iskola. különböző
szolgáltatásokban
való részvételéről.

Nyilvántartás
vezetése a HH és
HHH tanulók, a
különböző
szolgáltatásokba
n való
részvételéről

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

Ezek alapján
meghatározott
feladatok
IPR implementáció Intézményfejlesztés
Önértékelés
Intézményi
dokumentumok
átdolgozása
Pedagógus
továbbképzések
Új módszerek szerinti
képességfejlesztés
ROP, vagy egyéb
Intézményi
infrastrukturális
akadálymentesítés
fejlesztést lehetővé
tévő pályázat
alapján támogatott
fejlesztés
TÁMOP, pályázat
Kompetencia- alapú
alapján támogatott oktatás bevezetése
fejlesztés
Pedagógus
továbbképzések

[3]

A 7-e lábjegyzetben használt kódokkal.

Határidők

Célértékek

Feladatok
státusza[3]

Koordinációs
feladat

Koordinációért
felelős személy

2009. szept.01 A HHH-s tanulókat
1
nevelő/oktató óvodák,
általános és középiskolák
építsék be a pedagógiai
programba az IPR-t a
jogszabályok alapján

A pályázat benyújtása, Oktatási, Ifjúsági és
Szerződés kötés az
Sport Osztály,
OOIH-val,
Intézményvezető
Továbbképzések
szervezése

2014. dec. 31. A város fenntartásában 1
működő intézmények fizikai
akadálymentesítése
megvalósul.

Tervezés
Építés lebonyolítása

Oktatási, Ifjúsági és
Sport Osztály
Intézményvezető

2009. jan. 15. A fenntartó beadja
1
pályázatát meghatározott
feladatellátási helyekre, a
kompetencia-alapú oktatás
bevezetése érdekében.

Pályázat beadása
Intézményi
helyzetelemzés
intézményfejlesztés

Oktatási, Ifjúsági és
Sport Osztály
intézményvezetők

TIOP pályázat
Az intézmények
2010. dec. 31.
alapján támogatott számítógépparkjának
fejlesztés
fejlesztése, az IKT és SDT
bevezetése az oktatásba.

Az intézmények
használják a tanítási
órákon a
számítástechnikai
eszközöket.

1

Pályázat készítése
Fejlesztési terv,
beszerzés, pedagógus
képzések

Oktatási,
Ifjúsági és Sport
Osztály
intézményvezetők

VI./ 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-s
gyermek/tanul
ó bekerüljön a
szükséges
ellátásba.
Az
iskolák
adatgyűjtésének
korszerűsítése,
egységesítése.
Minden
folyamatba
kerüljön be a
HHH-s
tanulókról
gyűjtött adat.

Az
intézkedésA
kockázatA
kockázatA
kockázat
elhárításának,
eredményes
következményén bekövetkezésé kezelésének tervezett módja
megvalósulásának ek súlyossága (1-nek
kockázata
3)
valószínűsége
(1-3)
Szülői nyilatkozatok
A
szülők
nem3
2
Az intézmény tájékozódik a szülők
szívesen
iskolai
végzettségéről
az
nyilatkoznak
adatvédelmi törvény betartásával,
alacsony
iskolai
és kezdeményezi a jegyzőjénél a
végzettségükről
gondozásba vételt
Olyan adattáblák készítése,Nincs
megfelelő3
1
Szükség esetén felkészítés az
hogy minden folyamatbanszámítógépes
intézmény adminisztratív dolgozói
külön látni lehessen a HHH-háttér
részére.
s tanulók teljesítményét az
intézményben, a szükséges
beavatkozások
tervezése
érdekében.

Az
intézményekben
ismerjék
meg a kollégák
és alkalmazzák
a kompetencia
alapú oktatást
A
HHH-s
gyermekek/tan
ulók
hozzájussanak
a
számukra
előnyös,
kiegészítő
pedagógiai
elemekhez.
A kompetencia
méréseken az
országos szintet
érjék
el
a
tanulók.

Az
tanulók

A
kompetencia
alapúA
pedagógusok3
programcsomagok
kevéssé
lesznek
megismerése
motiváltak
a
Óralátogatáson tájékozódásszakmai
a fejlesztésekről.
megújulásra
TÁMOP pályázat benyújtása

1

A HEFOP-ban sikeres intézmények
tapasztalataival ismertetjük meg a
kollégákat.
Tekintélyes szakértőket vonunk be
a tájékoztatásba.

Intézményi önértékelés
A
pedagógusok3
Az
IPR
bevezetésénekattitűdje nehezen
tervezése, szerződéskötés azváltozik
OOIH-val,
pedagógiai
program
módosítása,
a
jogszabályoknak megfelelő
intézményekben

1

Részletes bemutatása az Integrált
Pedagógiai Rendszernek.
A szakmai segítségének igénybe
vétele.

A
kompetenciamérésekNem
megfelelő2
eredményeinek feldolgozása,módon értékelik a
tantestületi
megvitatás,mérési
szükség
esetén
egy-egyeredményeket,
kolléga beiskolázása a mérésbelülről nem látják
eredményeinek
helyesa
megfelelő
feldolgozását
segítőlépéseket
továbbképzésre,
elfogulatlanul
munkaközösségenként
fejlesztési terv készítése

1

Külső mérési szakember segítségét
kell kérni.
A szakmai segítségének igénybe
vétele.

SNI-s Az SNI-s tanulók szükségesA
visszahelyezett3
felülvizsgálata.
Aztanulók

2

A pedagógusok képzése, a tanulók
mentorálása.

megfelelő
ellátása

Az intézmények
tárgyi feltételei
feleljenek meg
a
jogszabályi
elvárásoknak
A
fenntartó
hozzá
tudjon
járulni a HHHs
tanulók
ellátásának
magasabb
költségeihez.
Az intézmények
fizikai, szükség
esetén
informatikai
akadálymentesí
tése az egyenlő
hozzáférés
érdekében

integráltan
nevelhetőeredményessége
gyermekek/tanulók és acsökken.
nem
SNI-s
tanulók
visszahelyezése
normál
tantervű iskolába. Szülői
tájékoztatók.
Az intézmények ütemtervetNem jut a fenntartó3
készítenek
a
hiányzópályázati,
vagy
feltételek biztosításáról
állami
hozzájáruláshoz a
fejlesztés
megvalósításához.
Intézményfejlesztés
aAz
intézmények3
pályázati kiírásban foglaltaknem felelnek meg a
szerint. Alapító okiratokpályázati
módosítása.
feltételeknek
Pályázat.
Képesség-kibontakoztató és
integrációs
pályázati
támogatás igénylése
Az
akadálymentesítésNem
áll3
megtervezése.
rendelkezésre
a
Források
biztosítása,megfelelő forrás a
kivitelezése
beruházásokhoz.

3

A fejlesztések között szükségességi
sorrend
kialakítása,
erre
intézményi és fenntartói szinten
javasolt alapot képezni pályázatok
benyújtásával.

1

Intézményi önértékelés elkészítése
Bevezető
tájékoztató
az
intézményvezetés részére
Pedagógusok továbbképzése
A szakmai segítségének igénybe
vétele.

3

Újabb pályázati lehetőség

VII./ Monitoring és visszacsatolás
A kitűzött szakmai célok és határozatok, megállapodások betartását folyamatos
figyelemmel kell kísérni. Teljesítéséről az intézményi beszámolók alapján szükséges a
fenntartó tájékoztatása.
Az intézményi önértékelésnek minden évben legyen része az esélyegyenlőségi
programban vállalt feladatok értékelése.
Az esélyegyenlőségi program nyomon követése az esélyegyenlőségi felelős feladata.
Minden évben ellenőrzi az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott akcióterv
megvalósítását.
•

Meghatározza az adatgyűjtéshez szükséges információkat, majd elkészíti az

információ begyűjtésének tervét: táblázatokat állít össze, interjút készít.
•

Feldolgozza az adatokat, majd az így elkészült eredményeket a település

honlapján közzéteszi.
•

Tájékoztatja a program megvalósításában elért eredményekről az érintetteket.

VIII./ Nyilvánosság
Az esélyegyenlőségi terv nyilvános, az Önkormányzatnak gondoskodnia kell a helyben
szokásos módon történő közzétételről.
A

tervezett

esélyegyenlőségi

célok

elérése

érdekében

tájékoztatni

kell

a

közszolgáltatásokat igénybe vevőket, a város lakosságát.
A célok eléréséhez nélkülözhetetlen hogy minden elérhető eszközt és helyi médiumot
(honlapok, tájékoztató kiadványok, rendezvények, helyi sajtó stb.) be kell vonni az
esélyegyenlőség

megvalósulását

kialakítása érdekében.

támogató

szakmai

és

társadalmi

környezet

IX. Szankcionálás
Amennyiben az évenkénti önértékelés során kiderül, hogy a vállalt célokat nem
sikerült teljesíteni, az esélyegyenlőségi felelős intézkedési tervet készít 1 hónapon
belül az akcióterv maradéktalan megvalósítására. A felelős - aki közalkalmazott, vagy
köztisztviselő - éves teljesítményértékelésénél figyelembe kell venni a program
koordinálásának eredményességét.
X. Záradék

Szombathely Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőség Intézkedési Tervének
elfogadása:
•

A program tervezetéről tartott társadalmi egyeztetés

Melléklet: jelenléti ív , jegyzőkönyv
•

Kisebbségi önkormányzat jóváhagyása

•

Közgyűlési előterjesztés Közgyűlési határozat Közoktatási esélyegyenlőségi

szaktanácsadók

véleményének

figyelembe

vételével

és

a

szupervízor

jóváhagyásával
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot Szombathely Megyei Jogú
Város Közgyűlése: 522/2008. (XII. 18.) Kgy. számú határozatával fogadta el.
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