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1. Bevezetés

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 89. §-a 
többek  között  a közoktatás  terén  megvalósuló  esélyegyenlőség  előmozdítását  kívánja 
ösztönözni.  Az iskoláknak kétségtelen  felelőssége  van abban,  hogy esélyt  tud-e teremteni 
minden gyermek számára a sikeres életkezdéshez, a későbbi helytálláshoz. 
Fontos szempont a közoktatás-fejlesztésben is, az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés 
biztosításának elve.  Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kiemelten fontos hogy az 
intézményben  érvényesüljön  a  diszkriminációmentesség,  szegregációmentesség,  és  a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.
A pozitív  diszkrimináció,  és a megerősítő  társadalmi törekvések során,  olyan irányelveket 
keresünk, amelyek kölcsönösen megerősítő törekvéseket tesznek lehetővé, és hozzájárulnak a 
társadalmi felzárkóztatás sikerességéhez.

1.1. Az intézmény bemutatása
 
A Belvárosi Általános Iskola Szolnok belvárosi iskoláinak egyike. A Tisza-parti városrészben 
helyezkedik el, amely történelmi hagyományainál fogva, műemlék jellegű épületeivel a város 
legszebb része. 
A városrészben az épületek  funkcióját  tekintve  a  városi  átlagnál  magasabb  a  középületek 
aránya.
Lakossági összetételére a városi átlagnál idősebb, csökkenő számú népesség jellemző.
A  városrészben  kb.  3000  fő  él,  ezen  belül  a  0-14  évesek  aránya  13%  körül  mozog.  A 
beiskolázási  körzetek  két  általános  iskolához  tartoznak.  Intézményünkhöz  etnikailag 
szegregált, telepszerű lakótömb nem tartozik. 
Az intézményt 1898-ban a megye egyetlen polgári leány-iskolájaként alapították. Az iskola 
szecessziós stílusú épülete 1913-ban készült el. Tervezője Reirich Béla. Az államosítás utáni 
általános iskolát sokan Koltói úti iskolaként ismerik.
Az  intézményben  folyó,  hagyományokra  épülő  nevelő-oktató  munka  eredményességét 
tanítványaink helytállása fémjelzi. 
A szülők többsége értelmiségi, illetve a középosztálybeli. A kétgyermekes családmodell a 
jellemző. Folyamatosan növekszik - iskolai végzettségtől függetlenül - a munkanélküli 
szülők, és a csonka családban nevelkedő gyerekek száma. Ez az esetek egy részében kihat a 
tanulók szociális helyzetére, tanulmányi eredményére, és szocializációjukra.
Az iskola nyolc évfolyammal működő közoktatási intézmény, mely ellátja a sajátos nevelési 
igényű  gyermekeket  is.   Minden  évfolyamon  két  párhuzamos  osztály  van,  a  törvényben 
meghatározott maximális, illetve fenntartói engedéllyel működtethető létszámmal.
2008. márciusában a körzethatárok  módosításával  két  olyan  utca lett  az  iskola  körzetéhez 
csatolva, ahol magasabb a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Innen a 2008/2009-
es tanévben a 4 tanuló közül 2-t írattak be intézményünkbe, így az első évfolyamon a HHH 
tanulók arány a 8 %-ra emelkedett, amely 2 %-kal kevesebb, mint a városi átlag. 
Az intézmény fenntartója Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata.
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1.2.  Jogszabályi háttér

Az  Intézményi  Közoktatási  Esélyegyenlőségi  Intézkedési  Terv  az  alábbi  jogszabályok 
figyelembe vételével készült:

♦ 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/A § 
♦ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
♦ 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségekről és a pedagógiai 
    szakszolgálatokról 
♦ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
♦ 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
   törvény végrehajtásáról 12/H. § (1)
♦ 1993. évi LXXVII. Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
♦ 2003. évi CXXV. évi törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
   előmozdításáról
♦ 2/2005. (III. 01.) OM rendelet – A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
   irányelve kiadásáról
♦ 152/2005. (VIII. 2.) Kormányrendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról 
♦ 2008. évi XXXI. törvény - Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban 
    Történő előmozdítását szolgáló egyes törvények 
♦ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 304/2008. (IX. 25.) sz. közgyűlési 
    Határozata Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási  Esélyegyenlőségi 

Tervének  jóváhagyásáról

1.3. Esélyegyenlőséget szabályozó intézményi dokumentumok

♦ Az intézmény Alapító okiratának 4. pontja a Kt. 37. § (5) b) pontja alapján tartalmazza, 
hogy az intézmény feladata az együttnevelhető SNI, illetve a BTMN-es tanulók ellátása.

♦ A Pedagógiai Programban a Kt. 48. § , 50. § b) és 8/B § (3) alapján megfogalmazódik, 
hogy az iskola, az oktatás szegregatív elemeinek kizárásával milyen célokat tűzött  ki, és 
milyen  feladatokat  vállal  fel  a  hátrányos  helyzetbe  került  és  sajátos  nevelési  igényű 
tanulókért.  
    

♦A Minőségirányítási Program szabályozza a Belső Gondozói Rendszer működtetését, és a 
kompetencia alapú oktatás megvalósítását. 

♦Az Intézményi  Esélyegyenlőségi  Intézkedési  Terv  meghatározza  az  intézmény 
esélyegyenlőségi  programját  6  évre,  beépítve  a  települési  közoktatási  esélyegyenlőségi 
intézkedési terv iskolánkra vonatkozó megállapításait is.

         

         

4



2. Helyzetelemzés

2.1. Az intézmény tanulói összetétele, a HH/HHH, SNI helyzetű tanulók 
aránya 

2.1.1. Az intézmény alapadatai

OM azonosító: 035878

Intézmény neve, címe: Belvárosi Általános Iskola
5000 Szolnok, Templom út 6.

Fenntartó neve, címe: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Főállású pedagógusok száma:
37

Az intézménybe járó óvodás gyermekek 
száma

Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás 
gyermekek száma

eb
bő

l

Integráltan

gyógypedagógiai csoportban

Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás 
gyermekek száma:
Tanulók száma az intézmény körzetében

n.a.

eb
bő

l

HH / HHHH

n.a.
Az intézménybe járó tanulók száma:

442
Magántanulók száma:

4
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma 
(diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 27

eb
bő

l

Integráltan 27
gyógypedagógiai tagozaton 0

HH / HHH tanulók száma:
55/11

Más település(ek)ről bejáró általános iskolás 
tanulók száma: 17

eb
bő

l

HH / HHH

2/0
* 2007/2008-as tanév adatai

Valamennyi HH, HHH, SNI gyermek intézményes nevelésben részesül.
HH tanulók aránya 12,4 %. HHH tanulók aránya 2,4%.
Egy pedagógusra jutó tanulólétszám 11,9 fő.
A 2008/2009-es tanévben az október 1-jei statisztikai adatok alapján:
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HH tanulók aránya 7,3 %.
HHH tanulók aránya 4,8%.
Egy pedagógusra jutó tanulólétszám 12,1 fő.

2.1.2.  Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, tanulók létszáma

Feladatellátási hely
(megnevezése és címe)

Funkció
Főállású 

pedagóguso
k létszáma

Gyermekek, 
tanulók 
száma

HH / HHH 
gyermekek, 

tanulók 
száma

SNI 
gyermek

ek, 
tanulók 
száma

Belvárosi Általános 
Iskola, 5000 Szolnok, 
Templom út 6.

Nappali rendszerű, 
általános 
műveltséget 
megalapozó iskolai 
oktatás

30 442 55/11 27

Belvárosi Általános 
Iskola, 5000 Szolnok, 
Templom út 6.

Napközi otthoni és 
tanulószobai ellátás

7 244 34/8 15

* 2007/2008-as tanév adatai

Napközi otthoni vagy tanulószobai ellátásban részesül:
HH tanulók 61,8%-a, HHH tanulók 72, 7%-s, SNI tanulók 55,5%-a.Az alsó tagozatosak közül 
valamennyi részesül napközi otthoni ellátásban. 
Feladat: Felső tagozatos HH/HHH tanulók nagyobb arányú bevonása a napközi otthoni és 
tanulószobai ellátásba a tanulási sikeresség érdekében, különös tekintettel azon tanulókra, 
akik HH/HHH helyzetük mellett sajátos nevelési igényűek is.

2.1.3. Tanulók száma évfolyamonként 

évfolyam 
és/vagy 
óvodai 
csoport 

foka

gyermek 
és/vagy 

tanulólétszám 
az 

évfolyamon

gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint 
(óvoda vonatkozásában amennyiben releváns, pl. gyógypedagógiai csoport)

Normál (általános) tanterv
Emelt szintű oktatás 

és/vagy két tanítási nyelvű 
iskolai oktatás

Gyógypedagógiai 
csoport, tagozat

Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH SNI Összesen
HH / 
HHH

1 60 59 7/1 1 0 0 0 0 0
2 50 50 6/2 2 0 0 0 0 0
3 48 48 6/2 0 0 0 0 0 0
4 59 59 9/1 3 0 0 0 0 0
5 49 49 6/2 8 0 0 0 0 0
6 56 56 4/0 3 0 0 0 0 0
7 59 58 6/1 8 0 0 0 0 0
8 61 59 11/2 2 0 0 0 0 0

442 442 55/11 27
* 2007/2008-as tanév adatai

Évfolyamonként arányosan oszlik meg a HH/HHH tanulók száma. 
Az SNI tanulók arány az 5. és 7. évfolyamon a többi évfolyamhoz viszonyítva kiugróan 
magas. 
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2.1.4. Tanulók száma az egyes iskolai osztályokban, intézményen belüli elkülönítés

Osztály1

(évf. és betűjele) 
vagy óvodai 

csoport (foka és 
neve)

gyermek-, tanulólétszám az 
osztályban, csoportban

Osztályszervezés módja (csak 
általános iskola) (jelölje X-szel)

Normál 
(általános) 

tanterv

Emelt 
szintű 

oktatás 
és/vagy 

két 
tanítási 
nyelvű 
iskolai 
oktatás

Gyógypedagógiai 
tagozat

Összesen
HH / 
HHH

SNI

1.a 29 4/0 1 X
1.b 31 3/1 0 X
2.a 25 2/0 1 X
2.b 25 4/2 1 X
3.a 28 4/0 0 X
3.b 20 2/2 0 X
4.a 30 4/0 2 X
4.b 29 5/1 1 X
5.a 26 2/2 4 X
5.b 23 4/0 4 X
6.a 29 3/0 2 X
6.b 27 1/0 1 X
7.a 29 2/1 3 X
7.b 30 4/0 5 X
8.a 30 3/1 1 X
8.b 31 8/1 1 X

442 55/11 27
* 2007/2008-as tanév adatai

A HH/HHH, SNI tanulók oktatása normál tanterv szerint folyik, integrált keretek között.
Évfolyam szinten a két párhuzamos osztályban arányuk kiegyenlített, a törvényi 
szabályozásnak megfelelő. Intézményen belüli elkülönítés nincs. 
Feladat: Párhuzamos osztályoknál a kiegyenlített arány folyamatos biztosítása. 

2.1.5. Bejárók, utazási feltételek

A gyermekek, tanulók létszáma az 
intézményben az összes feladatellátási 
hely vonatkozásában

Összesen: HH / HHH:

442 55/11
Alsó tagozatos (1-4.) 217 28/6

eb
bő

l

más településről bejáró 9 0

e
bb

ő
l tömegközlekedéssel 0 0

iskolabusszal 0 0
falugondnoki szolgálattal 0 0
egyéni (szülők szgk.-val) 0 0

Felső tagozatos (5-8.) 225 27/5

eb
bő

l

más településről bejáró 8 0

e
b tömegközlekedéssel 0 0

1
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b
ő

l iskolabusszal 0 0
falugondnoki szolgálattal 0 0
egyéni (szülők szgk.-val) 0 0

* 2007/2008-as tanév adatai

A bejáró tanulók Szolnok vonzáskörzetében lévő, közeli településekről érkeznek.
A 2008/2009-es tanévben 9 fővel emelkedett a számuk, összesen 26 fő, a tanulói létszám 
5,9%-a.  Ebből HH 4 fő, ez a bejáró tanulók 15,3 %-a. HHH tanuló ebben a kategóriában 
nincs. A tanulók többségét személyautóval hozzák az iskolába.
Feladat: A bejáró HH tanulók hiányzásának fokozott figyelemmel kísérése, hiányzás okainak 
feltárása. Amennyiben az ok anyagi eredetű a támogathatósági forrás keresése.

     2.2. Az oktatás, nevelés feltételei 

2.2.1. Humán- erőforrás: Szakember ellátottság, képesítések

nem megfelelő 
képesítéssel betöltött 

pedagógus-állás (iskola 
esetén szak-, szaktárgy) 

megnevezése

érintett gyermekek, tanulók száma

összesen HH / HHH SNI
                   - 0 0 0

Az intézményben minden területen biztosított a megfelelő képesítésű pedagógus.

2.2.2.  Humán-erőforrás: A pedagógusok módszertani képzettsége

Módszertani terület Résztvevő főállású pedagógusok
Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR 
képzés 0
Egyéni haladási ütemet segítő differenciált 
tanulásszervezés 6
Kooperativ tanulás 1
Projektpedagógia 1
Drámapedagógia 1

* 2007/2008-as tanév adatai

Az integrációra érzékenyítő képzéseken 9 fő vett részt, ez a pedagógusok 24,3 %-a.
A kompetencia alapú oktatás bevezetésével a pedagógusok 60 %-a részt vett olyan 
továbbképzésen, amelyek az együttnevelés módszertani kultúráját is erősítik. 
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2.2.3.Az intézmény infrastruktúrája és hozzáférhetősége

eszköz/létesítmény darab

az eszközt / létesítményt használó

gyermekek, 
tanulók 
száma 

HH / HHH 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek, 
tanulók 
száma 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 1 27 6/4 27
nyelvi labor 0 0 0 0
szükségtanterem 0 0 0 0
számítástechnikai szaktanterem 2 232 36/6 14
számítógép (min. P4 szintű) 10 232 36/6 14
ebből internet hozzáféréssel 10 232 36/6 14
tornaterem 1 442 55/11 27 

* 2007/2008-as tanév adatai

Az intézmény ezen kívül rendelkezik tornaszobával, amelynek felszereltsége megfelel az SNI 
tanulók számára biztosított alapozó terápiás foglalkozásokra.

 2.2.4. Infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken 

Feladatellátási 
hely 

(megnevezése
)

építés 
vagy 

legutóbb
i 

felújítás 
éve

logopédiai 
foglalkoz-

tató, 
egyéni 

fejlesztő 
szoba

nyelvi 
labor

szüks
ég-

tanter
em

számítás-
technikai 
szaktante

rem

számítóg
ép (min. 

P4 szintű)

tornat
erem

vízöblíté
ses WC

étkező 
vagy 

ebédlő

Belvárosi 
Általános 
Iskola 2001 1 0 0 2 21 1 19 1

* 2007/2008-as tanév adatai

2.3. Az oktatás, nevelés eredményessége

2.3.1. Lemorzsolódás aránya az intézményben

Évfolyamismétlők 
aránya (%)

Magántanulók aránya 
(%)

Az előző tanévben 250 
óránál többet hiányzó 

tanulók aránya (%)

összlétszá
mon belül

HH / HHH-
tanulók 
körében

összlétszá
mon belül

HH / HHH-
tanulók 
körében

összlétszá
mon belül

HH / HHH-
tanulók 
körében

2003/2004 0,2 0/0,2 0,8 0/0,2 0,2 0/0,2
2004/2005 0 0 0,6 0 0 0
2005/2006 0 0 0 0 0 0
2006/2007 0 0 0,4 0 0,2 0/0,2
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2007/2008 
(tervezett) 0 0 0 0 0 0
2008/2009 
(tervezett) 0 0 0,9 0 0 0

országos 
átlag 
2005/2006

2,11% 0,61% 0,37%

A HH/HHH tanulók között az utóbbi 5 évben nem volt évismétlő.
Magántanuló  az  intézményben  csak  külföldön  való  tartózkodás  miatt  van.  Az  országos 
átlagtól való eltérés 0,5%-nál kisebb HH/HHH tanuló nincs köztük.
A 250 óránál  többet  mulasztott  HH/HHH tanulók aránya  az országos átlagnál  lényegesen 
kisebb.  
Feladat: Tanórai  differenciálással,  felzárkóztató  foglalkozásokkal,  szülőkkel  való  szoros 
kapcsolattartással a jelenlegi lemorzsolódási mutatók megtartása.

2.3.2. Továbbtanulási mutatók az intézményben

Gimnázium (%)
Szakközépiskola 
(érettségit adó 

képzés) (%)

Szakiskolai 
képzés (%)

Speciális 
szakiskola (%)

Nem tanult 
tovább

(%)

összlét
számo
n belül 

HH / 
HHH-
tanulók 
körébe
n

összléts
zámon 
belül

HH / 
HHH-
tanulók 
körében

összléts
zámon 
belül

HH / 
HHH-
tanulók 
körében

összlétsz
ámon 
belül

HH / 
HHH-
tanulók 
körében

összlét
számon 
belül

HH / 
HHH-
tanulók 
körében

2003/2004 47 0 52 0 1 0 0 0 0 0
2004/2005 56 10/0 42 12/0 2 2/0 0 0 0 0
2005/2006 59 14/0 38 10/0 3 0/2 0 0 0 0
2006/2007 65 11/0 23 8/0 12 2/1 0 0 0 0
2007/2008 
(tervezett) 55 5/0 30 5/0 15 1/2 0 0 0 0
2008/2009 
(tervezett) 60 2/0 30 2/0 10 2/1 0 0 0 0

országos 
átlag 
2005/2006

36,6% 43,1% 19,0% 1,3%

Az érettségit adó középiskolákba történő felvétel arányát együtt vizsgálva, az intézményi 
átlag az utóbbi öt évben 85-99% között volt, jelentősen meghaladva a 79,7 %-os országos 
átlagot. Ezen tanulók körében azonban nincs HH/HHH tanuló.

Feladat: Az Útravaló Ösztöndíjprogramba való bekapcsolódással növelni a HH/HHH tanulók 
továbbtanulási esélyeit.
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2.3.3. Kompetencia mérések eredményei

2003 2004 2006 2007
Országos 
kompetencia-
mérés 
eredménye

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag

Iskola 
átlaga

Országos 
átlag

Iskola 
átlaga

HH / 
HHH 
tanulók 
átlaga

Országos 
átlag

Iskola 
átlaga

HH / 
HHH 
tanulók 
átlaga

Szövegértés
6. évfolyam

618 500 564 509 542 0 512 0 0
8. évfolyam

– –
541 500 576 0 497 0 0

10. évfolyam
0

500
0 499 0 0 501 0 0

Matematika
6. évfolyam

575 500 576 505 523 0 493 0 0
8. évfolyam

– –
561 500 554 0 494 0 0

10. évfolyam
0 500 0 497 0 0 499 0 0

Az  intézményi  átlag  évek  óta  6.  és  8.  évfolyamon  a  szövegértés  és  a  matematika 
kompetenciaterületen is meghaladja az országos átlagot 30-118 ponttal. 
A HH/HHH tanulók eredményeiről az intézménynek nincs kimutatása.

Feladat: HH/HHH tanulók kompetencia-mérési eredményeinek nyilvántartása. 

2.3.4. Tanórán kívüli programokon való részvétel 

Létszám tervezett létszám

Programok

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Összlét-
számon 

belül

HH / HHH 
tanulók 
körében

Összlét-
számon 

belül

HH / HHH 
tanulók 
körében

Összlét-
számon 

belül

HH / HHH 
tanulók 
körében

Összlét-
számon 

belül

HH / HHH 
tanulók 
körében

Alapfokú 
művészet-
oktatás 0 0 0 0 0 0 0 0
Kisebbségi 
program 0 0 0 0 0 0 0 0
Napközi 243 85/0 241 74/4 250 32/8 250 30/6
Szakkör 135 37/0 83 42/1 120 24/2 120 24/2
Iskolai 
nyári tábor 76 18/0 80 21/0 80 20/3 80 20/3
Erdei 
iskola 0 0 0 0 0 0 0 0

A roma tanulók alacsony száma, beilleszkedésük a közösségbe, és személyes igényük kisebbségi 
program bevezetését nem tette szükségessé.
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A HH/HHH tanulók létszáma a napköziben a 2005/2006-os tanévtől növekszik, de a két adatot együtt 
kezelve, csak 39,3 % -uk napközis. Szakkörben, iskolai nyári táborban HH/HHH tanuló nem vett részt.

Feladat: A HH/HHH tanulók hiányzásának és tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérésével, 
szükség esetén napköziben való elhelyezésük. 
Tehetséggondozás a HH/HHH tanulók nagyobb számú bevonásával a szakkörökbe. 
Anyagi források keresésével részvételük biztosítása az iskolai táborokban.

 
2.3.5. Iskolán kívüli segítő programokban való részvétel

Létszám tervezett létszám

Programok

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Összlét-
számon 

belül

HH/ HHH 
tanulók 
körében

Összlét-
számon 

belül

HH / HHH 
tanulók 
körében

Összlét-
számon 

belül

HH / HHH 
tanulók 
körében

Összlét-
számon 

belül

HH / HHH 
tanulók 
körében

Útravaló 
Program 0 0 0 0 0 0 0 0
Arany 
János 
Program 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanoda 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0

Az intézményben nincs HH/HHH tanulók számára bevezetett program.

Feladat: A jó képességű, de tanulási problémákkal és szociális hátrányokkal küzdő HH/HHH tanulók 
részvételének biztosítása az Útravaló ösztöndíj programban.

2.3.6. Integrációs, képesség-kibontakoztató normatíva igénylése

évfol
yam 

tanulók létszáma
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

összlét
szám

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó

integr
ációs

összlét
szám

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó

integr
ációs

összlét
szám

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó

integr
ációs

összlét
szám

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó

integr
ációs

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Az iskola integrációs, illetve képesség-kibontakoztató normatívát nem igényelt.
A kompetencia alapú oktatás és a BGR rendszer működtetése tartalmilag és módszertanilag lefedi a 
képesség-kibontakoztató programot.
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2.4.  A sajátos nevelési igényű, és a BTMN-es tanulók nevelésének feltételei

2.4.1. SNI tanulók megoszlása

SNI gyermekek, tanulók létszáma 
összesen:

26

Ebből gyógypedagógiai 
csoportban, tagozaton

0

e
bb

ő
l

Enyhe fokban értelmi fogyatékos 1 0
Középsúlyos értelmi fogyatékos
Megismerés fejlődésének 
rendellenessége

24 0

Viselkedés fejlődésének 
rendellenessége

0 0

Beszédfejlődés rendellenessége 1 0
A szakvélemény alapján a többi 
gyermekkel, tanulóval közösen is 
részt vehet az óvodai nevelésben, 
iskolai nevelésben, oktatásban 

26 0

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanuló

     14 fő

2.4.2. Pedagógiai munkát segítő szakemberek az intézményben 

Szakemberek 
száma

Heti 
órakeret

Ellátott 
tanulók 
száma

Ellátásban 
érintett 
évfolyamok

gyógypedagógus 1 6 19 2. 3. 5. 6. 7. 8.
logopédus 1 2 1 3
fejlesztőpedagógus 2 10 40 1-8.
iskolapszichológus 1 2 60 7-8.
gyermekvédelmi 
felelős 1 6 53 1-8.

roma pedagógiai 
asszisztens/dajka ___ ___ ___ ___

egyéb ___ ___ ___ ___

2008/2009-es tanév adatai

Az intézményben az SNI és BTMN-es tanulók integrált neveléséhez a tárgyi és személyi 
feltételek adottak. A fejlesztő foglalkozásokon a tanulók átlag létszáma 5 fő.

2.5.  Intézményi és szervezeti együttműködések

Szervezetek, 
intézmények

Együttműködés jellege
Rendszeres kapcsolat 
(gyakoriság)

Alkalmi találkozók 
(jelölje X-szel)

Nincs kapcsolat 
(jelölje X-szel)

Cigány kisebbségi 
önkormányzat

X

Családsegítő X
Gyermekjóléti szolgálat X
Védőnők X
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Az intézmény a Védőnői hálózattal és a Gyermekjóléti Szolgálattal rendszeres kapcsolatot tart 
fenn. A Családsegítővel szükség esetén alkalmi találkozók vannak. A CKÖ-vel az iskolának 
nincs kapcsolata.
Feladat: A gyorsabb beavatkozás érdekében elsődleges kapcsolatfelvétel a CKÖ-vel, 
kapcsolattartó kijelölése. 
 
3. SWOT  analízis  a  helyzetfelmérés,  és  a  partneri  igény-  és 

elégedettségmérés esélyegyenlőségre vonatkozó megállapításai alapján

Erősségek 
♦ Évfolyamonként és osztályonként kiegyenlített 
a HH/HHH és SNI tanulók aránya
♦ 100%-os szakos ellátottság
♦ Pedagógusok módszertani képzettsége 
megfelelő a tanulók oktatásához, neveléséhez
♦ A HH/HHH tanulók között nincs évismétlő, és 
magántanuló
♦A 250 óránál többet hiányzó tanulók arány 
jóval az országos átlag alatt van
♦Az SNI és BTMN-es tanulók integrált 
neveléséhez a személyi és tárgyi feltételek 
adottak
♦BGR működtetése
♦Kompetencia alapú oktatás

Gyengeségek 
♦ A HH/HHH tanulók a napközis 
foglalkozásokon
♦ Az érettségit adó középiskolákba az utóbbi 5 
évben HH/HHH tanuló nem jelentkezett
♦Nincsenek adatok a HH/HHH tanulók 
kompetencia mérési eredményeiről
♦ tanórán kívüli Programokon HH/HHH tanulók 
nem vesznek részt
♦ Iskolán kívüli segítő program nincs az 
intézményben
♦ Integrációs, illetve képesség- kibontakoztató 
normatívát nem igényel az intézmény
♦A HH/HHH családok gyakran nem partnerek 
az együttnevelésben

Lehetőségek (Fejlesztendő területek)
♦A HH/HHH tanulók nagyobb arányú bevonása 
a napközis foglalkozásokba
♦Továbbképzési lehetőségek további 
kihasználása
♦Kompetencia alapú oktatás szélesítése
♦Pályázati források keresése
♦Képesség-kibontakoztató normatíva igénylése
♦Bekapcsolódás az Útravaló ösztöndíj 
programba
♦Az alkalmazotti kör elfogadó, példamutató 
magatartása

Veszélyek
♦ Szociális körülmény, ingerszegény környezet, 
szülők iskolázatlansága, kulturálatlansága miatti 
elkallódás veszélye
♦A gyakori tehetetlenség miatt a pedagógus 
közömbössége
♦Szülői rossz példa a hátrányos családok 
megítélésében
♦Emelkedik a hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma
♦Magas osztály- és csoportlétszámok 
♦Családonként eltérő „értékrend” a gyermekek 
szokás- és szabályrendszerében

4. Az intézmény nevelési programjának, nevelési gyakorlatának vizsgálata
 
Az intézmény általános nevelési céljai s feladatai egységesen biztosítják a HH/HHH és az SNI 
tanulók eredményes nevelését.
Az  esélyegyenlőség  területén  célunk,  hogy  minden  tanuló  olyan  nevelésben,  oktatásban, 
részesüljön, amelyben egyenlő eséllyel indul felnőtt élete felé.
Feladat:
A sajátos nevelési igényű tanulók a pszichés fejlődés rendellenségei következtében a tanulási 
folyamatban  tartósan  és  súlyosan  akadályozottak  (pl:  diszlexia,  diszgráfia,  diszkalkulia, 
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mutizmus,  kóros  hiperkinetikus  és  kóros  aktivitászavar,  beszédfogyatékos)  nevelése 
különleges ellátása, integrált oktatása.
Más fogyatékossági kategóriába tartozó (mozgássérült, vak, gyengénlátó, nagyothalló, értelmi 
fogyatékos) sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásához az akadály mentesítési és 
egyéb pályázatok segítségével megteremteni a tárgyi feltételeket.
Az integrált oktatás személyi feltételeinek biztosítása, a pedagógus továbbképzés ez irányú 
megszervezése
Biztosítani kell, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmát szabályzó elvek érvényesüljenek 
a gyakorlatban, ennek érdekében a diszkriminációs elemeket feltárni hivatott jelzőrendszert 
építünk ki, illetve képzési és konfliktuskezelési szolgáltatásokat biztosítunk.

Elvárt eredmény: 
♦ A sajátos nevelési igényű tanulók a különleges ellátás következtében önmagunkhoz képes 
fejlődtek, ez megmutatkozik a mérések eredményében is.
♦ A középiskolában eredményesen felvételiznek
♦Az integrált oktatás következtében beilleszkednek az osztály és az iskola közösségébe, ahol 
jól érzik magukat.

5. Az intézkedési terv célja

♦ Az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 
érvényesítése.
♦ Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása.
♦ Az esélyteremtést  támogató  lépések,  szolgáltatások  megvalósítása  a  hátrányos  helyzetű 
gyerekek  hátrányainak  kompenzálása  és  az  esélyegyenlőség  előmozdítása  érdekében  az 
intézmény minden tevékenysége során:

- a beiratkozásnál, felvételnél
- ismeretközvetítésben
- a gyerekek egyéni fejlesztésében
- az értékelés gyakorlatában
- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában
- az  alkalmazott  módszerek  kiválasztásában,  alkalmazásában  és 

fejlesztésében
- az iskolaválasztás segítésében
- a  humánerőforrás-fejlesztésben,  pedagógusok  szakmai 

továbbképzésében
- a  partnerség-építésben  és  kapcsolattartásban  a  szülőkkel, 

segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel.
- A  humánerőforrás-fejlesztésben,  pedagógusok  szakmai 

továbbképzésében
♦ A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Tervében  megfogalmazott,  intézményünkre  is  vonatkozó  célok  és  feladatok  tervszerű 
beépítése az intézményi intézkedési tervbe, és az iskola mindennapi pedagógiai gyakorlatába.
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6.   Kötelezettség és felelősség

♦ Az intézmény vezetője  felelős  azért,  hogy az intézmény minden dolgozója,  tanulója,  a 
szülők  és  a  társadalmi  partnerek  számára  elérhető  legyen  a  Közoktatási  intézményi 
esélyegyenlőségi  intézkedési  terv,  ismerjék  és  kövessék  a  benne  foglaltakat.  Az  ő 
felelőssége annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a 
szükséges  felkészítést  és  segítséget  a  intézkedési  terv  végrehajtásához.  Az  egyenlő 
bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. 

 ♦Az intézmény vezetője/helyettese/ egyéb tisztségviselője felelős a Közoktatási intézményi 
esélyegyenlőségi  intézkedési  terv  megvalósításának  koordinálásáért,  a  intézkedési  terv 
végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges 
panaszok kivizsgálásáért.
♦A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 
nevelést,  a  befogadó  és  toleráns  légkört,  és  megragadjon  minden  alkalmat,  hogy  az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. 
A tantestület  minden  tagjának felelőssége  továbbá,  hogy ismerje  az  intézkedési  tervben 
foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése 
esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának.
♦Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, 
hogy ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet és magára nézve 
is kötelezőként kövesse azt. 
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7.   Akcióterv

Probléma Cél Intézkedés/
forrás

Felelős
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor

1 év 3 év 6 év

Hiányos 
adatnyilvántartás a 

tanórán kívüli 
tevékenységben 
HH/HHH, SNI 

tanulóknál

Teljes körű 
nyilvántartás 

megteremtése, és 
folyamatos karban- 

tartása

Adatbázis létrehozása, 
folyamatos 

karbantartása/
Saját forrás

Intézményvezető
,

területért felelős 
személy, 

osztályfőnökök,
informatikus

2009. december 31.
Illetve folyamatos

Adatbázis 
létrejötte

Adatbázis 
karbantartása

Adatbázis 
karbantartása

Hiányos 
adatnyilvántartás az 

országos kompetencia 
mérésben

Teljes körű 
nyilvántartás 

megteremtése, és 
folyamatos karban- 

tartása

Adatbázis létrehozása, 
folyamatos 

karbantartása/
Saját forrás

Intézményvezető
,

területért felelős 
személy, 

osztályfőnökök,
informatikus

2009. 12. 31.
illetve folyamatos

Adatbázis 
létrejötte

Adatbázis 
karbantartása

Adatbázis 
karbantartása

Aránytalan beiskolázás 
a HHH gyermekek 

szempontjából 

Városi szinten a HHH 
gyermekek arányosan 

kerüljenek 
beiskolázásra  

Feladatvállalás a 
törvénynek 

meghatározott arányban 
a HHH tanulók 

ellátásában/
Saját forrás

Intézményvezető 2009. 03. 31.
HHH tanulók 

aránya intézményi 
szinten 4,7 %

HHH tanulók 
aránya 

intézményi 
szinten 6 %

HHH tanulók 
aránya intézményi 

szinten 7 %

Fejletlen kompetenciát 
mutató HHH tanulók

Kompetencia alapú 
oktatás kiterjesztése 
további területekre

Kompetencia alapú 
oktatás bevezetése 

felmenő rendszerben a 
szociális kompetencia 

területen 
Továbbképzéseken való 

részvétel/
TÁMOP 3.1.4.

Intézményvezető
1. osztályos 

tanítók
2009. 09. 01.

1 évfolyamon 
valamennyi tanuló 

részesül az 
oktatásban

1-4. 
évfolyamon 
valamennyi 

tanuló részesül 
az oktatásban

1-7. évfolyamon 
valamennyi 

tanuló részesül az 
oktatásban 
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Probléma Cél Intézkedés Felelős
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor

HH/HHH tanulók 
részvétele a napközis 

foglalkozásokon

HH/HHH tanulók 
számának növelése a 

napközis 
foglalkozásokon

Szülők meggyőzése, 
HHHtanulók 

napköziben való 
elhelyezése/
Saját forrás

Intézményvezető
,

Gyermek- és 
ifjúságvédelmi 

felelős, 
osztályfőnökök

2009. 09. 15.
HH/HHH tanulók 

aránya a 
napköziben 50%

HH/HHH 
tanulók aránya 
a napköziben 

60%

HH/HHH tanulók 
aránya a 

napköziben 70%

A tanórán kívüli 
tevékenységekbe kevés 

HH/HHH tanuló 
kapcsolódik be

HH/HHH tanulók 
bevonása a tanítási 

órán kívüli 
tevékenységekbe

Tanulók bevonása a 
tevékenységekbe

Intézményvezető
,

osztályfőnökök, 
foglalkozást 

vezetők

2009. 09. 15.

HH/HHH tanulók 
aránya eléri a 

csoportlétszám 
10 %-át

HH/HHH 
tanulók aránya 

eléri a 
csoportlétszám 

15%-át

HH/HHH tanulók 
aránya eléri a 

csoportlétszám 
20 %-át

Érettségit adó 
középiskolába 

HH/HHH tanuló nem 
jelentkezik, SNI arány 

alacsony

HH/HHH tanulók 
jelentkezése az 
érettségit adó 
középiskolába

7-8. osztályos tanulók 
bevonása az Útravaló 
ösztöndíjprogramba/

Pályázat

Intézményvezető
, osztályfőnökök,
mentor tanárok, 

fejlesztő 
pedagógusok

2009. 03. 30.
2 fő részvétele a 

programban
4 fő részvétele 
a programban

6 fő részvétele a 
programban

Nincs nyelvi labor Nyelvi labor kiépítése
Pályázati források 

keresése
Intézményvezető folyamatos
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8.   Kockázatelemzés

Cél konkrét szöveges 
megfogalmazása

Intézkedés leírása

Az intézkedés 
eredményes 
megvalósulásának 
kockázata

A kockázat 
elhárításának, 
kezelésének tervezett 
módja

Hiányos 
adatnyilvántartás a 

tanórán kívüli 
tevékenységben 
HH/HHH, SNI 

tanulóknál

A tanulóval közvetlenül 
foglalkozó 

pedagógusok 
együttműködésének 

erősítése, saját 
nyilvántartás vezetése

Az intézményhez nem 
jut el a HHH státuszról 

szóló nyilatkozat

Szülők többszöri 
tájékoztatása a 

nyilatkozattételről, és az 
ahhoz kapcsolódó 
kedvezményekről.
Felelős személy 

kijelölése intézményi 
szinten

Hiányos 
adatnyilvántartás az 

országos kompetencia 
mérésben a HH/HHH, 

SNI tanulóknál

Lehetőség esetén a 
tanulók eredményeinek 

iskolai szintű 
dokumentálása

Adatok, javítási kódok 
hiánya

Az országos 
kompetenciamérés 

adatkezelő, és javítási 
rendszerének használata

Aránytalan beiskolázás 
a HHH gyermekek 

szempontjából 

Fenntartói körzethatár-
módosítás

Nem hozzák a tanulókat 
az intézménybe

Az intézménybe járó 
tanulók, illetve szülők 

ellenállása

Szülők meggyőzése 
írásbeli, szóbeli 

kommunikációval
Befogadói környezet 

érzékenyítése

Fejletlen kompetenciát 
mutató HHH tanulók

Okok felderítése, 
további lehetőségek 

keresése

Család támogatásának 
hiánya

Szülők meggyőzése 
írásbeli, szóbeli 

kommunikációval

Pedagógusok képzése
Pedagógusok 
túlterheltsége

Pedagógusok arányos 
terhelése

HH/HHH tanulók 
részvétele a napközis 

foglalkozásokon
Férőhely biztosítása

Tanulók és szülők 
ellenállása

Szülők, tanulók 
meggyőzése, törvény 

biztosította lehetőségek 
érvényesítése 

A tanórán kívüli 
tevékenységekbe kevés 

HH/HHH tanuló 
kapcsolódik be

Tanulók képességeinek 
felismerésével, 

irányításuk a nekik 
megfelelő 

tevékenységre 

Motiválatlanság
Szülők, tanulók 

meggyőzése

Érettségit adó 
középiskolába 

HH/HHH tanuló nem 
jelentkezik, SNI arány 

alacsony

Ösztönözni kell a 
szülőket és tanulókat az 

Útravaló 
ösztöndíjprogramban 

való részvételre

Nem támogatják a 
beadott pályázatot,

Iskolafokozatok közt 
nincs információcsere

Kapcsolat kiépítése 
az intézmények 
felelősei között

Nincs nyelvi labor
Forrás-keresés, 

pályázatok
Nem támogatják a 
beadott pályázatot

Új források felkutatása
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9.   Az esélyegyenlőségi terv végrehajtását segítő egyéb programelemek

9.1. HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra

A 2006/2007-es tanévtől a HEFOP 3.1.3 „Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra” a projekt 
segítségével bevezettük a kompetenciaalapú oktatást a következő kompetencia területeken 
♦Szövegértés-szövegalkotás
♦matematikai-logika
♦IKT (információs és kommunikációs technológia) a tanítási órán
♦A kulcskompetenciák fejlesztését támogató oktatási programok alkalmazása

Kulcskompetenciák 
fejlesztése

Évfolyamonként 
a 
tanulócsoportok 
hány %-ban 
alkalmazzák

Érintett 
tanulócso
portok

Érintett 
tantárgyak 

A tanórák 
hány %-ban 
alkalmazzák

Szövegértés - 
szövegalkotás 25 1.a

magyar Tanórán kívüli

50 2.a magyar 100
25 2.b dráma Tanórán kívüli
50 3.a magyar 100
50 3.b dráma Tanórán kívüli
50 4.a magyar 100

Matematikai –logikai 
kompetencia 50 1.b

természetis
meret 10

50 2.b matematika 100

50 2.a
természetis

meret 10

50 3.a
természetis

meret 10
50 3.b matematika 100
50 4.b matematika 100

25
5. 

évfolyam matematika Tanórán kívül

31
6. 

évfolyam matematika Tanórán kívül

25
7. 

évfolyam matematika Tanórán kívül
Infokommunikációs 
technológiák 50 5.a/5.b informatika 100

50 6.a/6.b informatika 100
50 7.a/7.b informatika 100
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9.2. TIOP  1.1.1  A  pedagógiai,  módszertani  reformot  támogató  informatikai 
infrastruktúra fejlesztés

Az intézmény 30 munkaállomás PC, és 4 tantermi csomagra pályázott.

9.3. Belső Gondozói Rendszer működtetése

A tanítás-tanulás folyamatának minőségbiztosításához, a tanulók egyéni fejlődésének nyomon 
követésére indítottuk be a Belső Gondozói Rendszert (BGR).
Egyik  fő  célja  az  esélyegyenlőség,  az  egyenlő  bánásmód,  és  az  intézményi 
szolgáltatásokhoz  való  egyenlő  hozzáférés  biztosítása,  kiemelten  a  HH/HHH  és  SNI 
tanulókra vonatkozóan.
A  partnerek  (szülők,  fenntartó)  elvárásainak  megfelelően  az  új  módszer  bevezetésével 
biztosítani tudjuk a tanulók felzárkóztatását, fejlesztését, tehetséggondozását.
Az SNI tanulók nevelése-oktatása a többi tanulóval közösen, integráltan történik. Az egyéni 
fejlesztési terv kidolgozásával biztosított a tanulók különleges gondozása, fejlesztése.
A  BGR a  tanítás-tanulási  folyamat  minőségfelfogásban  is  újat  jelent,  mely  folyamatosan 
vizsgálja,  értékeli  és  elemzi  az  iskolába  lépő  gyerek  tanulási  képességeit.  A  felmerülő 
hiányosságokra,  a  tanulási  nehézségekre  ráirányítja  a  figyelmet,  megoldásokat  keres  és 
javasol a pedagógusoknak és a szülőknek. 
Az együttnevelés – együttoktatás szervezeti keretei között megvalósul az inkluzív pedagógia.
A  tanórai  tevékenységet  egészíti  ki  a  különféle  célzott  fejlesztő  foglalkozásokon  való 
részvétellel.
♦ Az  integráció  szervezeti  keretei  között:  a  tanítási  órák,  felzárkóztató  foglalkozások,  a 
gyógytestnevelés, sportköri foglalkozások.
♦ A rehabilitáció szervezeti keretei között kiscsoportos fejlesztő foglalkozás, egyéni fejlesztő 
foglalkozás, alapozó mozgásterápia

A BGR működtetésére  vonatkozó  teljes  körű  szabályozási  dokumentum az  IMIP 3. 
számú melléklete.       
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10.   Megvalósítás
Cél Feladat Módszer/eszköz Felelős Gyakoriság

A települési szintű intézkedési terv 
eredményes megvalósításában való 

részvétel

A települési szintű intézkedési tervben 
megfogalmazott, az intézményre 

vonatkozó célok, és feladatok beépítése 
az intézményi dokumentumokba

Dokumentumelemzés
Intézményvezető,
területért felelős 

személy

Az intézményi 
intézkedési terv 
elfogadásakor, 

és utána a 
dokumentumok 
módosításakor

Az intézményi intézkedési tervben az 
egyenlő bánásmódra és az 

esélyegyenlőségre megfogalmazott 
kötelezettségek és célkitűzések 

érvényesülése

- Az egyenlő bánásmódra és az 
esélyegyenlőségre vonatkozó 

kötelezettségek és célkitűzések 
beépítése az intézményi stratégiai 

dokumentumokba (PP, IMIP), 
 - Érvényesítése a pedagógiai 

gyakorlatban

Dokumentumok 
felülvizsgálata, 
szükség esetén 

módosítása

Intézményvezető,
területért felelős 

személy,
minőségfejlesztési 
csoport vezetője

Évente

Felkészült vezetők, tisztségviselők, 
szakemberek az érintett területen

- Pedagógusok, vezetők felkészítése az 
intézkedési tervben végrehajtandó 

feladatokra
- Felkészültségük értékelése 
- Folyamatos továbbképzésük 

biztosítása az érintett területeken

- Rendszeres 
konzultációk

- A teljesítmény-
értékelésnél az 

esélyegyenlőséget 
biztosító 

tevékenységek 
minősítése

- Továbbképzések

Intézményvezető,
területért felelős 

személy,
munkaközösség-

vezetők

Folyamatos, 
illetve két évente

Folyamatos visszacsatolással és 
értékeléssel az egyenlő bánásmód és 
esélyegyenlőség elveinek folyamatos 

érvényesítése

- Az intézkedési tervben foglaltak 
ellenőrzése 

- információk értékelése  
- visszacsatolása

- Belső ellenőrzési 
tervben lefektetett 

tevékenységek
- Témamegbeszélés 

különböző szintű 
munkaértekezleteken

Intézményvezető,
területért felelős 

személy
Évente
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11.   Monitoring és nyilvánosság

Cél Feladat Módszer/eszköz Felelős Gyakoriság

Eredményesség 
értékelése

Az 
intézkedésekhez 

kapcsolt 
indikátoroknak 
való megfelelés 

mértékének 
megállapítása

- Partneri igény- 
és elégedettség 

mérés
Adatfeldolgozás 

összegző 
értékelés

Területért felelős 
személy, 

minőségfejlesztési 
csoport vezetője

Évente az 
éves 

beszámoló 
részeként, 

adott 
szempontsor 

alapján

Minden érintett 
megismerhesse 
az intézkedési 

tervben rögzített 
feladatokat, és 

azok teljesülését

Az éves 
eredmények 
közzététele

Tantestületi 
értekezletek, 
SZMK, DÖK 

megbeszélések,
faliújság, honlap, 
dokumentumok 
elhelyezése a 
könyvtárban

Intézményvezető,
területért felelős 

személy,
minőségfejlesztési 
csoport vezetője,
honlapszerkesztő,

DÖK vezető

Évente, 
illetve 

jelentős 
események 

esetén

12. Konzultáció és visszacsatolás

Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv az intézmény valamennyi belső és külső 
partnerét érinti.
Ezért elfogadása előtt széles körű konzultációra bocsájtja 
♦a pedagógusok
♦a szülők
♦a tanulók számára.
A megvalósítás során
♦a szakmai fórumokon, és más partnerekkel történő megbeszéléseken ismerteti a programot, 
és várható eredményeit
♦a véleményeket jegyzőkönyvben dokumentálja, és az észrevételeket, amelyek a program 
célkitűzéseit támogatják, megvalósítása során felhasználja.

13. Szankcionálás

A jogorvoslatot az alábbi törvények alapján biztosítani kell:
1959. évi IV. törvény – Magyar Polgári Törvénykönyv
2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2004. évi CXL: Törvény a közigazgatási hatósági eljárás biztosításáról

Ha az évenkénti önértékelés során kiderül, hogy a vállalt célokat nem sikerült teljesíteni, az 
érintett  felelősök  írásban  elemzik  a  sikertelenség  okait,  megfogalmazva  a  következő 
feladatokat, és a javaslatokat az intézkedési terv módosítására. A módosított intézkedési tervet 
a nevelőtestület fogadja el.
Az intézkedési terv betartása az elfogadást és a fenntartó jóváhagyását követően kötelező a 
megvalósításban résztvevőkre nézve. Értékelése a pedagógus értékelési rendszer része.
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14. Záradék 

Az Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet a Belvárosi Általános Iskola tantestülete 
2008. november 20-án elfogadta.

Szolnok, 2008. november 20.

                                                                                                   Kalmárné Szász Julianna
                                                                                                                 igazgató

15. Érvényességi nyilatkozat

Az Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv érvényességi ideje

A nevelőtestület határozata alapján 
2010. december 31.

Az Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv módosításának lehetséges indokai

♦ szervezeti átalakítás
♦ a nevelőtestület döntése
♦ törvényi előírások módosulása
♦ egyéb érdekegyeztető fórum, módosítási javaslata

Előírás a módosítás előterjesztésére

♦írásbeli előterjesztés az intézmény vezetőtestületének

♦ részletes szóbeli előterjesztés nevelőtestületi értekezleten.

A bevezetés időpontja: 2009. 01. 01.

Felülvizsgálat és módosítás időpontja: 2008. november 20.
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16. SZMK véleményezése 

Az Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet az iskola Szülői Szervezete véleményezte 
és elfogadásra javasolta.

Szolnok, 2008. november 19.

                                                                                                     Csépe Andrea

                                                                                                     SZMK vezető

              Csépe 

  

17. DÖK véleményezése

Az Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet az iskolai Diákönkormányzat 
véleményezte és elfogadásra javasolta.

Szolnok, 2008. november 19.

            Császárné Tóth Ildikó                                                   Jakab Dorottya

                DÖK segítő tanár                                               Az iskola DÖK vezetője

Értesülnek:

♦  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
♦Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Oktatási, Kulturális és Sport 
   Osztálya
♦ SZMK vezetője
♦ DÖK segítő tanár
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