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Esélyegyenlőségi terv 

 
I. Jogalap (hazai) 

- Alkotmány: 54 § 1.2. 

   70/A § 1.2.3. melyek az emberi méltóságból származó jogok 

- közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 10§, 11§, 83§, a művelődéshez való jogról 

- 2003. CXXV. törvény, az egyenlő bánásmódról a 27–29 § rendelkezik, kizárva a 

diszkriminációt a viselkedésben, magatartásban, cselekvésben 

 

II. Jogalap (nemzetközi) 

- A Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény (melynek hatására az 1991. LXIV. 

törvény is kimondja a gyerekek különleges védelmét; alapvető joguk: a testi – lelki – 

szellemi – erkölcsi – társadalmi fejlődéshez való jog.) Erről bővebben: Human Rights 

the Convetion ont he Rights of the Child, 1990. UN. 

- Emberi Jogok Egyetemes Deklarációja, 1984. ENSZ. 

- EU Alapító Egyezménye: 6. cikkely és 119. cikkely 

 

III. Helyi szabályozók 

- Házirend 

- Pedagógusok Etikai Kódexe 

- SzMSz 

- Kollektív Szerződés 

- Munkaköri leírások 

ld.: Szankció kérdése: 

 A 2003. CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről kötelezi az 

iskola minden felelős személyét a fentiek betartására illetve elősegítésére. 

Akaratlagos, vagy mulasztásos be nem tartása illetve hátráltatása jogkövetkezménnyel 

járhat. 
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IV. Általános célok, etikai elvek 

A) A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód 

A jelen megállapodást aláíró felek az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartása és 

az esélyegyenlőség elősegítése érdekében támogató intézkedéseket hoznak. 

A munkáltató elkötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és 

megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a 

munkaerő-felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a 

képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a 

felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a 

munkavállalók bárminemű, különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, 

fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük stb. miatti diszkriminációra. Ez 

alól kivétel a foglalkoztatás jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, 

szükséges megkülönböztetés esetei. Kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók életkora, 

neme, nemzetiségi hovatartozása, családi vagy egészségügyi állapota miatt bekövetkező 

közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés megelőzésére, megszüntetésére. 

B) Az emberi méltóság tiszteletben tartása 

A munkáltató a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, 

méltóságát, egyediségét. A munkáltató a saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe 

véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, 

munkahelyi légkört alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez 

és megerősítéséhez hozzájárulnak. 

C) Partneri kapcsolat, együttműködés 

A munkáltató a foglalkoztatási viszony keretei között is a partnerség elvének 

érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében átlátható szerződéses viszonyokat alakít ki, 

szem előtt tartva a kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását. 

D) Társadalmi szolidaritás 

A foglalkoztatás vagy más, társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, 

nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségügyi állapotú munkavállaló sem értékesebb a 

társadalom számára a másiknál. 

Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban 

elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. 
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E) Méltányos és rugalmas elbánás 

A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező 

egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. 

A munkáltató olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek 

elősegítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését. 

1. A  képzések területén: 

A továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a 

nők.  

A pályakezdő munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nők.  

A szakmai továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők.  

A felsőfokú továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők.  

A számítógépes továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők.  

A nyelvi továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők.  

A többnapos konferencián, tanulmányúton részt vevő munkavállalók közt magasabb 

arányban szerepelnek a nők. 

Szintén a feminizálódott szakma következménye. 

2. A juttatások területén 

 Azonos mértékben járnak a dolgozóknak. 

3. A munkavállalók iskolai végzettsége, pozíciója 

Az alacsonyabb végzettségű munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nők. 

 A magasabb végzettségű munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nők. 

Az idegen nyelvtudással rendelkező munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők. 

A számítógép-kezelői ismeretekkel rendelkező munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők. 

A fentiek is az elnőiesedés következményei. 
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Konkrét célok 

A helyzetfelmérés során feltárt hátrányok enyhítésére való tekintettel a következő célokat 

tűzzük ki: 

 A munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év feletti és 

amennyiben lesz, fogyatékos munkavállalók helyzetének javítására. 

 Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a  

munkaügyi folyamatok szabályozása. 

  Esélyegyenlőség biztosítása a bérezés és juttatások területén. 

 A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése. 

  A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés további biztosítása. 

  A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények további 

 biztosítása.  

Konkrét programok, intézkedések az egyes célcsoportok érdekében 

A munkáltató vállalja, hogy  

1. Biztosítja az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elvét, ennek érdekében 

felülvizsgálja a bérezési rendszert, és a hátrányos helyzetek kialakulásának okait 

Kedvezményezettek köre: minden csoport 

Felelős: Igazgató 

Költségvállaló: Intézmény, 

     felülvizsgálja az eddigi juttatások, kedvezmények rendszerét, megszünteti az olyan 

gyakorlatot, amely hátrányos megkülönböztetést eredményez 

Kedvezményezettek köre: minden csoport, 

     biztosítja, hogy a juttatások minden munkavállalót megillessenek 

Kedvezményezettek köre: minden csoport, 

    az indokolatlan béreltéréseket megszünteti 

 Kedvezményezettek köre: minden csoport. 
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2.      A hátrányos helyzetű csoportokat juttatásokkal támogatja 

Kedvezményezettek köre: Minden hátrányos helyzetű csoport, 

       támogatja a hátrányos helyzetű munkavállalók 

 kulturális, sportolási lehetőségeit 

 Kedvezményezettek köre: minden csoport. 

Munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év feletti és fogyatékkal élő 

munkavállalók helyzetének javítására 

A munkáltató vállalja, hogy 

1. A munkakörülményeket úgy alakítja, hogy az folyamatosan elősegítse az idősebb 

korúak és a fogyatékkal élők fizikai és szellemi képességeinek maximális 

kiteljesedését, az öregedéssel együtt járó változások ellensúlyozását. 

Ennek érdekében: 

felülvizsgálja a 40 év feletti végző munkavállalók munkakörülményeit, és javaslatot 

tesz változtatásokra 

Kedvezményezettek köre): 40 év feletti munkavállalók  

Felelős: igazgató 

Költségvállaló: munkáltató 

2. A munkavállalók jó egészségi állapotának, biztonságának és jó közérzetének 

megtartása érdekében. 

Szükség esetén prevenciós szűrővizsgálatokat szervez önkéntes részvétellel a 

legtipikusabb betegségekre való figyelemmel (pl. szemészet, vérnyomásmérés, 

cukorbetegség-szűrés), munkaalkalmassági orvosi vizsgálatok – jogszabályok szerint. 

Kedvezményezettek köre): 40 év feletti munkavállalók  

Felelős: igazgató 

Költségvállaló: munkáltató. 

3. A negyven év feletti munkavállalók fizikai és egészségügyi igényeinek, az egészséges 

életmód elősegítésének érdekében. 

      Ergonómiai előírásoknak megfelelő munkakörülményeket biztosít 

Kedvezményezettek köre: minden csoport, 

      speciális szűrővizsgálatokat tesz lehetővé a hátrányos helyzetű csoportok számára 

Kedvezményezettek köre: minden csoport, 

      speciális felszereléseket (ergonómiai szék, szemüveg vagy szolgáltatásokat) biztosít a   

veszélyeztetett csoportoknak 
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 Kedvezményezettek köre: minden csoport, 

       évente prevenciós szűrővizsgálatot szervez, a munkavállalók igényeire és 

munkakörükből adódó legtipikusabb betegségekre figyelemmel, munkaalkalmassági 

orvosi vizsgálatok – jogszabályok szerint. 

Kedvezményezettek köre: 40 évnél idősebb munkavállalók, nők,  

       a munkavállalókat szervezett programokkal az egészséges életmód kialakítására, 

folytatására ösztönzi  

 Kedvezményezettek köre: minden csoport. 

4. A munkahelyet speciális igényű munkavállalók számára is egyenlő eséllyel 

hozzáférhetővé teszi, a munkavégzést számukra is lehetővé teszi, ennek érdekében: 

      fizikailag akadálymentesíti a munkahelyet /önkormányzati és központi támogatás 

esetén 

Kedvezményezettek köre: fogyatékkal élők, 

       a munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó információkat mindenki számára érthető 

módon (vakok, süketek számára is érthetően) közli 

Kedvezményezettek köre: fogyatékkal élő, 

      a fogyatékkal élők számára a munka ellátásához nekik szükséges eszközöket biztosítja 

 Kedvezményezettek köre: fogyatékkal élő. 

A szakmai előmenetelben való esélyegyenlőség biztosítása 

A munkáltató vállalja, hogy 

1. A munkaerő-felvétel során elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét. 

Ennek érdekében: az álláshirdetésekben és a munkaerő-felvétel kiválasztási 

szempontrendszerének meghatározásánál a korhatár vagy kortartomány, a nem, 

nemzeti v. nemzetiségi hovatartozás, egészségügyi- vagy családi állapot nem szerepel, 

kivéve a foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő 

szükségszerű megkülönböztetés esetén 

Kedvezményezettek köre: minden csoport, 

a hangsúlyt a jelöltek képességeire, készségeire helyezi, más szempont (pl. kor, nem) 

nem kerül figyelembevételre 

Kedvezményezettek köre: minden csoport, 

az álláshirdetéseket mindenki számára hozzáférhető módon (pl. az írott sajtón túl 

rádió, Internet, civil szervezetek), a célcsoportok minél nagyobb részének elérésével 

teszi közé 

Kedvezményezettek köre: fogyatékkal élők, 
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a megüresedett álláshelyeken előnyt biztosít a részmunkaidőben már ott dolgozók 

számára 

Kedvezményezettek köre: nők, családosok,  

a felvételi beszélgetéshez, felméréshez szükség esetén jeltolmácsot, felolvasót biztosít, 

Kedvezményezettek köre: fogyatékkal élők, 

egészségügyi feltételek figyelembevételével előnybe részesíti a hátrányos helyzetű 

csoportokat bizonyos munkakörök betöltésekor 

Kedvezményezettek köre: minden hátrányos helyzetű csoport, 

a felvételnél nem lehet kizáró tényező, hogy a munkavállalónak speciális eszközökre 

(pl. nagy betűs billentyűzet, akadálymentes munkakörnyezet) van szüksége a munka 

ellátásához 

Kedvezményezettek köre: fogyatékkal élők, 

a szakmai gyakorlati idő számításánál a gyermekszülés, gyermekgondozás miatti 

távollét, ill. képzés miatti távollét idejét figyelembe veszi 

Kedvezményezettek köre: nők, családosok, 

létszámbővítésnél előny a család, leépítésnél figyelembeveendő. 

Kedvezményezettek köre: családosok. 

2. Egyenlő esélyű előléptetési lehetőségeket biztosít minden munkavállaló számára. 

Ennek érdekében: 

biztosítja a részmunkaidőben dolgozók szakmai előmenetelét is 

Kedvezményezettek köre: családosok, nők, 

a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek a munkavállaló kérésére 

tájékozódhatnak az előmeneteli eljárásokról 

Kedvezményezettek köre: minden csoport, 

figyelembe veendő a gyermekgondozás miatt a munkahelyről távol töltött idő, mint 

szakmai tapasztalati idő 

Kedvezményezettek köre: családosok, nők, 

az előléptetésnél figyelembe veendő a munkavállalók képzésben töltött ideje 

Kedvezményezettek minden csoport. 

3. Az elbocsátás, létszámleépítés során elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok 

esélyegyenlőségét. Ennek érdekében: 

leépítéskor a hátrányos helyzetű csoportokba tartozókat építi le utoljára 

Kedvezményezettek köre : minden csoport, 

létszámleépítéskor a leépítendő munkavállalók körének meghatározását objektív 

kritériumokra alapozza 

Kedvezményezettek köre: minden csoport. 
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Oktatási, képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése 

A munkáltató vállalja, hogy  

1. a munkavállaló számára biztosítja az egyenlő eséllyel hozzáférhető, egész életen át 

tartó tanulás lehetőségét. Ennek érdekében: 

a munkavállalók teljes köre számára biztosítja a képzésekhez és az azokról való 

tájékozódás lehetőségéhez való hozzáférést 

Kedvezményezettek köre: minden csoport, 

a tájékoztatás mindenki számára hozzáférhető és érthető módon történik 

Kedvezményezettek köre: fogyatékkal élők, 

a képzési formák és a képzési kézikönyvek mindenki számára elérhetőek és érthetőek, 

kell legyenek 

Kedvezményezettek köre: fogyatékkal élők, 

a képzéseket a gyermekgondozási, oktatási intézmények nyitvatartási idejében 

szervezi 

Kedvezményezettek köre: családosok, 

bizonyos képzésekben részvételi kvótákat állapít meg a hátrányos helyzetű csoportok 

számára (pl. számítógépes képzés, idegen nyelvi képzések) 

Kedvezményezettek köre: minden csoport, 

rugalmas képzési rendszert alakít ki (pl. nyelvi képzés a munkahelyen) 

Kedvezményezettek köre: minden csoport. 

A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények kiterjesztése 

A munkáltató vállalja, hogy 

1. A munkaidő kialakításánál figyelembe veszi a munkavállalók családi és munkahelyi 

kötelezettségeinek összehangolását. Ennek érdekében: 

 a kisgyermekesek számára figyelembe veszi a rugalmas munkaidő lehetőségét 

 Kedvezményezettek köre: családosok, 

 a munkarend alkalmazkodik a gyermekgondozási, oktatási intézmények nyitva-

tartásához (beleértve a képzéseket, értekezleteket is) 

Kedvezményezettek köre: családosok, 

 a kisgyermekesek számára felajánlja a műszakcsere lehetőségét 

Kedvezményezettek köre: családosok, 

 biztosítja a túlóra választhatóságát a gyermeket nevelők számára, és azt, hogy azok, 

akik ezt elutasítják, nem szenvednek hátrányt 

 Kedvezményezettek köre : családosok, 

 „anyás munkaidő”-t alakít ki, ezzel biztosítja a speciálisan a kisgyermekesek 

igényeihez igazodó munkaidő lehetőségét 
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Kedvezményezettek köre: családosok, 

 szabadságolásoknál az iskola/ óvoda/ bölcsőde szüneteket figyelembe veszi 

Kedvezményezettek köre: családosok. 

2. A juttatási rendszerek kialakításának figyelembe veszi a kisgyermekes munkavállalók 

többlet költségeit/igényeit. Ennek érdekében: 

 gyermekellátó intézményt tart fenn (pl. családi napközi), illetve támogat 

Kedvezményezettek köre: családosok, 

 segítséget nyújt a gyermekek elhelyezésében a nyári szünidő alatt (családi napközi, 

tábor, támogatás) 

Kedvezményezettek köre: családosok, 

 lehetőséget biztosít a soron kívüli szabadságolásra családi okok miatt  

Kedvezményezettek köre: családosok, 

 speciális juttatásokat nyújt (pl. iskolakezdési támogatás, rendkívüli élethelyzetekben 

(gyerekszületés) támogatás, étkezési támogatás) 

Kedvezményezettek köre: családosok, 

 kiküldetéseken, csapatépítő tréningeken a munkavállalók családja is részt vehet  

Kedvezményezettek köre: családosok, 

 munkahelyi családos rendezvényeket szervez (pl. Karácsony, színház, stb.) 

 Kedvezményezettek köre: családosok, 

 a dolgozók gyermekei szakmai gyakorlaton vehetnek részt a szervezetben, valamint 

segítséget kapnak a diplomamunkájuk elkészítéséhez 

Kedvezményezettek köre: családosok. 

3. A gyermekszülési/gyermekgondozási szabadságon lévő munkavállalókat 

munkavállalónak tekinti. Ennek érdekében: 

 a kismamáknak biztosítja ugyanazokat a juttatásokat 

Kedvezményezettek köre: családosok, 

 a gyermekgondozási távollét ideje alatt is folyamatosan tartja a kapcsolatot az 

alkalmazottakkal 

Kedvezményezettek köre: családosok, 

 a munkába való visszatéréshez speciális segítséget biztosít (munkaidő kedvezmény, 

felzárkóztató képzés 

Kedvezményezettek köre: családosok. 

Sérelem esetén a munkavállaló a szakszervezethez vagy a közalkalmazotti Tanácshoz 

fordulhat. 
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V. Helyzetelemzés 

A) Alkalmazottak száma:     79 fő , ebből nő: 66 fő 

Gyermekes munkavállaló (18 év alatti gyermekkel): 30 fő , ebből nő: 25 fő 

Kinevezett álláson van, határozatlan munkaidőre: 73 fő , ebből nő: 62 fő 

Határozott idejű szerződéssel vállal munkát:    6 fő , ebből nő:   4 fő 

 Minden esetben a nők száma a magasabb. 

B) Tanulók száma (2008–2009):  530 fő  , ebből leány: 242 fő 

SNI – gyerekek száma:   103 fő  , ebből leány:   31 fő 

Dislexiás, disgráphiás gyerekek száma:   96 fő  , ebből leány:   34 fő 

Discalculiás gyerekek száma:      7 fő  , ebből leány:     2 fő 

Mutista gyerekek száma:       1 fő  , ebből leány:     1 fő 

Surdus gyerekek száma:       1 fő  , ebből leány:     1 fő 

Autista gyerekek száma:       1 fő  , ebből leány:  ––––  

 Fejlesztő osztályközösségek létszáma: 85 fő 

 Fejlesztő tanulócsoportok száma: 7 (2–8. évfolyam 1–1 osztály):  85 fő  

C) Továbbtanulási paraméterek az előző tanévben (2007–2008): 

Osztály Létszám Gimnáziumba 
felvett 

Szakközépiskolába 
felvett 

Szakiskolába 
felvett 

9–10. évfolyamba 
felvett 

8.a 25 fő 11 fő   9 fő ––––   5 fő 
8.b 14 fő   2 fő   4 fő ––––   8 fő 
8.c 28 fő 14 fő 10 fő ––––   4 fő 
8.d 10 fő   4 fő –––– ––––   6 fő 

 
Összesen 

 

 
77 fő 

 
31 fő 

 
23 fő 

 
–––– 

 
23 fő 

 
D) A munkakörülmények területén: 

 Az elutasított jelentkezők közt magasabb arányban szerepelnek a nők. 

  A munkaerő-felvételi eljárásban résztvevők közt magasabb arányban szerepelnek a 

nők. 

  A belépő munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nők. 

Az előléptetett munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nők. 

A munkáltatói felmentéssel távozó munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők. 

A munkavállalói felmondással távozó munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők. 

A prevenciós szűrővizsgálatokon részt vevő munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők. 

Ez a pálya elnőiesedésének következménye. 
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VI. A tanulók esélyegyenlőségéről 

1. Egy konkrét probléma az esélyegyenlőség terén 

Az előző tanévben indult még logopédiai tagozatú fejlesztő első osztályunk, 

kislétszámú szerkezetben. A 2008/2009. tanévben már csak 7 évfolyamban 

működik ez a nevelési–oktatási fejlesztő pedagógia; mivel ennek meglétét 

szegregációnak tekintették. (Ebben a fejlesztési formában azonban a 

szegregáció még „nyomelemeiben” sem mutatható ki. U.i. ez a logopédiai 

fejlesztő osztály, a szakirodalom illetve szaktudományosság szerint is, az 

integráció első fokát jelenti. Ez a fejlesztési forma meglátásom szerint is az 

állampolgári jogérvényesítésnek az a formája, amelyet az Alkotmány 70/D§-a 

biztosít: Tizenéves tapasztalatunk, hogy ezt a jogot ebben a fejlesztő–integráló 

logopédiai osztályban illetve tagozaton, a szülők és tanulók maradéktalanul 

érvényesíthették. Az itt biztosított intenzív fejlesztések, habilitációk és 

rehabilitációk nem sértik az integrációs törekvéseket, illetve jogszabályokat. 

Meggyőződésünk, hogy ennek a fejlesztő–integráló logopédiai tagozatnak a 

működtetése, mint cselekmény is jogszerű, s kompatibilis a hazai és az EU–s 

jogszabályokkal. Tudomásunk szerint hazai viszonylatban számos helyen 

továbbra is prosperálnak az ilyen típusú fejlesztő képzési formák, mind 

általános mind középiskolában. Az esélyegyenlőségi illetve az egészségügyi 

törvény pedig szinte favorizálja a létjogosultságukat. Városunkban ez a típusú 

pedagógiai szolgálat csak iskolánkban működik. „Elhalasztása” pótolhatatlan 

esélyvesztést fog jelenteni a gyerekek és szülők számára egyaránt. Szeretnénk, 

ha mielőbb, teljes tagozatként 1–8. évfolyamon újraműködhetne ez a sikeres 

pedagógiai szolgálat iskolánkban, úgy is mint a jogérvényesítés filantróp 

színtere. 

Érvek sokaságát lehetne még felsorolni a logopédiai  fejlesztő-, integratív 

tagozat létjogosultsága mellett. 

Minden esetben tiszteletben tartjuk a törvényességet és a fenntartó döntést. 

2. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségéről 

Tapasztaljuk, illetve vélelmezzük, hogy az ebbe a kategóriába tartozó gyerekek 

jobbára etnikai karakterű tanulóink. 

Az iskolaotthonos alsó tagozatos nevelés–oktatás kiváló, interperszonális 

lehetőséget ad személyiségfejlesztésükhöz. 

Beiskolázási körzetünk része: a Házgyári út 1., a CSÁO, illetve a Csatárhegy, 

alulszocializált gyerekeivel. Nagy hivatás és küldetés velük együttműködni. 
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Az Önkormányzat gyakorlatában egyre inkább szereplő helyi mecénatúra 

kezdeményezettjei is egyre inkább a hátrányos illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek, valamint az említett körzetrészeink tanulói. Ennek némi 

pozitív pedagógiai hozadékát már tapasztaljuk. 

E halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekek számára szorgalmazzuk 

felső tagozatban az idei tanévtől különösen a tanulószobát és a napközit 

(1–2 csoportban, a 7–8. illetve 5–6. évfolyamokban). 

3. Nyelvtanulási esélyek ––– 1–8. évfolyamig 

Minden sváb identitású veszprémi és környéki család gyermekeit szeretettel 

fogadjuk a német nemzetiségi tagozatunkon, ahol már 1. osztálytól, játékosan 

lehet ismerkedni a német nyelvvel. 

(Az elmúlt tanévben 3 tanulónk tett német alapfokú sikeres nyelvvizsgát!) 

Az angol és a német nyelv gyakorlásának ad lehetőséget a partneriskolai 

kapcsolatok kiépítése (ld. később) 

Távlati célunk a spanyol nyelv bevonása az iskolai nyelvtanításba. Ennek 

előkészületei most folynak. 

Többször tettünk kísérletet az orosz nyelv rehabilitálására, nem adtuk fel. 

4. A tanulói esélyegyenlőség egyéb színterei 

- Kompetencia–mérések: kimutatás az elmúlt tanévek méréseredményeiről 

(applikáció, summativ értékelés) 

- Továbbtanulási mutatók az elmúlt évek eredményeiről (applikáció, summativ 

értékelés) 

- A DÖK–tevékenységről: 

Jó szimbiózisban működik együtt a tanulói, szülői és pedagógusi közösség 

iskolánkban. Alapja a kölcsönös tájékoztatás. De a tanulói fórumot élénkíteni 

és szélesíteni kell. Még több jó tanulót kell hangadóként integrálni a 

diákönkormányzati munkába. A felsőtagozatnak intenzívebben ki kell vennie a 

részét a város szervezett kulturális életében, de a tanórák védettségének 

megtartásával. A túl sok szorgalmi időre szervezett rendezvény esélycsökkentő 

tényező, a tanuláshoz való jog szempontjából is. A házi és városi sport, 

kulturális és egyéb rendezvényeken, versenyeken a részvételt érdemes 

intenzívebbé tenni, a DÖK közreműködésével. Ezzel kapcsolatos tendenciákat 

tapasztalunk az idén. 

Szerencsés és kívánatos egy Tanulói Etikai Kódex elkészítése. (2009. október) 
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 - Partnerkapcsolatokról 

A legfrissebb ilyen törekvés a lengyel Tarnow városával bontakozó partnerség. 

Rengeteg potenciát hordoz, mind a tanulócserék, mind a nyelvtanulás terén. 

Angol, német nyelv gyakorlása kedvező szinten így azért lehetséges, mert a 

partneriskola szintén német tagozatos is. Másrészt a sport terén is építhető a 

kontaktus, u.i. lengyel barátaink sporttagozatosak. Náluk is nagy és szép 

sportmúlttal dicsekedhetnek tanítványaik. Alkalmas nemzetközi partner-projekt 

pályázat esetén lehetséges lenne háromnyelvű együttműködés is, uniós iskolák 

között: Erasmus stb. 

 - A sport és testnevelés, mint az esélyteremtés évezredes színtere 

Testnevelés tagozatunkra ma már egyre inkább csak trófeáink emlékeztetnek. 

Közoktatási sportiskolává válásunkról tavaly le kellett mondani, mert 

„esélytelenek” voltunk rá. 

Nem mondunk le a mindennapos tanulói testmozgás lehetőségéről. Igyekszünk 

azt szervezett, irányított keretek között tartani, rendszerben szemlélni – ezután 

is. 

Sportkörök, tömegsport foglalkozások, edzések, egyesületi diáksport szervezeti 

tagság lehetőségével élhet minden dózsás gyerek. Kézilabda, atlétika, úszás, 

vívás, leány kosárlabda, labdarúgás, keleti küzdősportok továbbra is 

eredményesek és favorizáltak iskolánkban. 

Partnerségben vagyunk: MKB Veszprém, VEDAC, VUK egyesületekkel. 

 - Egy speciális és nagy esélyteremtő hagyomány újraélesztése 

Iskolánk (1957–1997, negyven éven át) működtetett énekkari kóruskultúrát, 

nagyon magas színvonalon. Eltökélt szándékom ennek újraélesztése, egyelőre 

egy kiskórussal kezdve. 

A csírák bontakoznak. A léleknevelés esélye megnövekszik az énekkari kultúra 

szétáramlásával. 

 - Fontolandó egy gyermekszervezet, –mozgalom helyi kiépítése is. 

 - Esélyegyenlőség az ellátásban 

a) Tanszer, tankönyv: rászorultság alapján, kedvezményezettséggel, illetve 

ingyen tankönyv lehetőségével élők a 2008/2009. tanévben: 

231 fő  , ebből leány:  89 fő  

b) Étkezésben kedvezményezettek: 

3x étkező:  75 fő , ebből leány:  23 fő 

1x étkező:   70 fő , ebből leány:  31 fő 

 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 14 

Ingyenes étkeztetés: 

   3x étkező:  30 fő , ebből leány:  15 fő 

   1x étkező:     2 fő , ebből leány:    1 fő 

Ételallergiás étkeztetés: 

   3x étkező:     3 fő , ebből leány:    2 fő 

   1x étkező:     1 fő , ebből leány:    1 fő  

 - Esélyegyenlőség a tanulásban 

a) Nem szakrendszerűség terén: képzett a pedagógus közösség, a felső 

tagozatos „átállás” viszonylag sima az 5. évfolyamban. Az alapkészségek 

(kompetenciák) fejlesztésére szaktárgyanként is nagy hangsúlyt helyezünk. 

Célok: Olvastassunk többet tanóráinkon, hangosan, tagoltan, egyenként és 

csoportosan, illetve frontálisan is. Koncentráljunk a szövegértés fejlesztésére 

és ellenőrzésére szaktárgyainkban! 

b) Ismertessünk meg tanulási módokat, technikákat, technológiát, tanítsuk meg 

szaktárgyaink tanulási metodológiáját, minél alacsonyabb évfolyamban, a 

„funkcióérettség” szabályai szerint! 

c) Szükség esetén éljünk a pozitív diszkrimináció lehetőségével is, de legyünk 

következetesek mind az ismeret átadásában, –alkalmazásában (gyakorlás), 

mind a számonkérés (ellenőrzés) terén! 

d) Favorizáljuk a tanuláshoz fűződő jó szokások kialakítását, terjesztését 

(napirend, heti rend stb.) 

e) Ne abszolutizáljuk sem a módszert, sem az eszközt, ne legyen 

szemléletünkben kizárólagosság és abszolutizmus, még a kompetenciákat 

illetően sem! Az abszolutizáló pedagógia csökkenti a tanuló esélyeit a 

nevelésben, tanulásban. 

f) Törekedjünk a tanulók tanulási feltételeinek, körülményeinek rendezésére, 

biztosítására (napközi, tanulószoba, iskolaotthon), illetve folyamatos 

javítására. 

A „szemünk fénye” program is esélyteremtő volt. 
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VII. A szülők esélyegyenlősége 

Elsődleges jogforrásnak az Alkotmányt kell tekintenünk. A szülő alkotmányos joga, hogy 

megválassza a saját lelkiismerete szerint, a gyermeke számára jónak tartott nevelési–

oktatási intézményes lehetőséget, s az mellett döntsön. Ha a józan ész működésének 

szabályait követjük, rá kell jönnünk arra, hogy a szülő a választott iskolára, az intézmény 

iránt érzett bizalomból bízza rá gyermekét. Célszerű tehát, ha bizalma kiterjesztéséhez 

időt, teret, lehetőséget is ad, az adott intézménynek. Feltételezi, hosszabb távon, annak 

szakmaiságát, jóhiszeműségét, qualitásait – hiszen erről győződött meg akkor, amikor 

gyermekét az adott intézménybe beíratta – avagy tájékozódott a beíratás előtt. 

- Fontos, hogy a bizalom legyen kölcsönös és hosszútávú. 

 - Fontos, hogy a két hivatás – szülő és pedagógus – egészítse ki egymást. 

 - Fontos, hogy a pedagógus értse a szülő féltő szemléletét, és a szülő tisztelje a 

pedagógus szakmaiságát, adjon hitelt annak. Ez a gyermek érdeke, így igazán esélyes 

a tudásra. 

- Fontos mindezek érdekében, az őszinte, nyílt párbeszéd, a közös fontolgatás 

(dialógus←dialegó = közösen fontolgat!) 

Így mondható csak el, hogy kettejük „műve” a gyerek, aki kezdetben még HÍD is, de 

egyre inkább közös önálló ÉPÜLETté magasodik, szabad, önálló személyiséggé válik. 

Aztán „feleslegessé” válik, mind a Szülő, mind a Tanító. 

Ennek a „feleslegessé”–válás–esélyének tökéletes biztosítását kell szolgálnia a 

pedagógusnak is. Csak ezáltal válik u.i. biztosíthatóvá a teljes, szabad és autonóm 

személyiség kialakulása, az önálló, érett, jellemes emberré válás. 

Az esélyegyenlőség akkor az igazi, ha lehetőség nyílik mind a szülő, mind a pedagógus 

„feleslegessé válására”, melyben megvalósul a tanuló önállósága, kiteljesedik 

személyisége. 

Mindennek színterei: az esélyegyenlőség szellemében: 

 - Szülői értekezletek és fogadóórák intenzitásának fokozása. 

 - Negyedéves tájékoztatás (innovatio) – gyenge tanulmányi eredménynél. 

 - Nem programozott találkozások, konzultációk, stb. 

 - Továbbtanulási tájékoztatók a középiskolák képviselőivel. 

 - SzM értekezletek, gyűlések rendszerességgel. 

 - Farsangi bál (alsó, felső tagozatban) – kooperációban. 

 - Szülő–gyerek–pedagógus sportnap (innovatio) létrehozása 

 - Szabad szülő–pedagógus párbeszéd un. fórumokkal. 

 - Pályázó szülői közösség (innovatio) – tematikus esetekben. 
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 - Fokozott személy-, vagyon-, érték- és tulajdonvédelem (innovatio): 

Udvari kapu szorgalmi időben csukva tartása, „bekamerázások” stb.: a 

jogszabályok szellemében 

- Jogérvényesítés: az SzM, a szaktanár, osztályfőnök, iskolavezetőség bevonásával – 

az esetek természetének függvényében. 

- Szerencsés és kívánatos egy Szülői Etikai Kódex elkészítése. Ehhez szintén szabadon 

lehet csatlakozni (innovatio). A morál, az etosz és az éthosz az, amelynek megtartása a 

legmagasabb szinten biztosítja minden felelős cselekvő számára az esélyegyenlőséget. 

 - Eltökélt szándékunk a néhány éve kezdeményezett, sikeres, de mégis „elhalt”, 

Szülők Iskolája projekt újraélesztés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________     ___________________        _____________________ 
        Bán Mihály           Bencsik Józsefné       Veress József 
        Pedagógusok              Közalkalmazotti               igazgató 
      Szakszervezete          Tanács 
             titkára            elnöke 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veszprém, 2009. január 05. 
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