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BEVEZETÉS:  

A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
kimondja, hogy: „Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő 
méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet 
biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára kinyilvánítva azt, hogy az 
esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség.” Európai Uniós elvárásokban is 
tükröződik a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésének igénye. 

1. Törvényi háttér:  

A törvény az oktatás-nevelés folyamataiban is meghatározza az egyenlő bánásmód, 
esélyegyenlőség szempontjait:  

27. § (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, 
képzésre, 

a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik,  vagy 

b) amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, 
vagy közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - 
hozzájárul  

(2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással 
összefüggésben érvényesíteni kell különösen 

a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 
elbírálása, 

b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

c) a teljesítmények értékelése, 

d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 

f) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, 

g) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

h) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

(3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy 
vagy csoport 

a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott 
tagozatban, osztályban vagy csoportban, 

b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény 
létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben 
meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében 
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nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában 
elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. 

(4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, 
hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, 
megbélyegzése vagy kirekesztése. 

28. § Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli 
tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá 
emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. 

29. § Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az 
iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők 
meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - előnyben részesítési 
kötelezettséget írhat elő. 

Az 2011. évi CXC törvény a gyermekek jogainak mindenek felett álló védelméről rendelkezik. 

2. Helyzetelemzés:  

Az intézmény többcélú köznevelési intézmény, amely nyolc évfolyamos általános iskolát, négy 
évfolyamos gimnáziumot és tizenkét évfolyamos alapfokú művészeti iskolát foglal magába, az 
alapfeladatok ellátását összetett iskolaként szervezi meg. Alapfeladatai közé tartozik az általános 
iskolai, valamint a gimnáziumi nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása, az alapfokú 
művészetoktatás.    

A tanévben a 18 alsó és 19 felső tagozatos osztályban 846 tanuló (ebből 15 fő magántanuló) 
folytatta tanulmányait, a művészeti képzésben 287 fő vesz részt.  A hátrányos helyzetű tanulók 
száma 362 fő, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 310 fő. Veszélyeztetett kb. 80 gyerek. Az 
integráltan oktatott SNI tanulók száma 39 fő, a BTM zavarral küzdők 154-en vannak.  

82 pedagógus dolgozik a tantestületben, 8 fő GYES-en/GYED-en van, valamint 12 óraadót 
foglalkoztat az intézmény (zenetanárokat, gyógypedagógusokat, magyartanárt).  A 82 főből 67 
nő, 15 férfi. 16-an egyetemi végzettséggel, 26-an pedagógus szakvizsgával, a 43 tanítóból 36-an 
műveltségterülettel vagy speciális kollégiummal rendelkeznek. Az alsó-felső tagozat közötti 
átmenet megkönnyítése érdekében az 5-6. évfolyamon több alsós pedagógus tanít, illetve 
osztályfőnöki feladatot lát el. A szakos ellátottságot 31 tanár biztosítja, valamint 2 főállású 
fejlesztő pedagógus, 5 főállású művésztanár és 1 logopédus segíti az iskolai munkát.  

A művészeti iskolában zeneművészeti (9 tanszakkal), képző- és iparművészeti (vizuális-előképző 
és festészet tanszakkal), illetve táncművészeti ágon (néptánc tanszakkal) folyik a képzés.  

Az intézményben folyó oktató-nevelő munka alapvető célja, hogy olyan tevékenységrendszert 
működtessen mely, valamennyi tanuló harmonikus fejlődését, készségeik, képességeik, 
tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságainak megfelelő, tudatos fejlesztését segítse elő.  

A pedagógiai tevékenységünk alapvető követelmény, hogy minden gyerek számára biztosítsuk a 
fejlődéshez szükséges tevékenységeket, a tanuló képességeinek, tehetségének 
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kibontakoztatásához szükséges lehetőségeket, és segítséget adjunk ahhoz, hogy leküzdhesse 
azokat a hátrányokat, melyek születésével, családi, anyagi helyzetével vagy bármilyen más oknál 
fogva fennállnak.  

Különösen a tanuláshoz szükséges részképességek, képességek egyenetlen fejlődése miatt 
hátrányba kerülő gyerekek tanulási kudarcait próbáljuk megelőzni, így érvényesül 
esélyegyenlőségre való törekvésünk a tanulás folyamatának megsegítésében 

Jelenleg problémás területnek számít a tanulmányi eredmények alacsony szintje, a szülői 
érdektelenség, az alacsony tanulói motiváció, a magatartás- és viselkedéskultúra, az 
alulteljesítés (kompetenciamérés eredményei alapján). Az észlelt problémák közé tartoztak még 
a szülői elhanyagolás, az otthoni figyelem és törődés hiánya, a beilleszkedési nehézség, családi-
kapcsolati konfliktusok, a bántalmazás, lelki-mentális problémák, a szenvedélybetegség, 
valamint egyéb családi és magatartási problémák.  

A tehetséges, érdeklődő gyerekek több szakkör kínálatából válogathatnak, versenyeken 
vehetnek részt, a segítségre, felzárkóztatásra szorulókat fejlesztő, logopédiai foglalkozáson, 
korrepetáláson, gyógytestnevelésen, gyógypedagógiai fejlesztésen foglalkoztatják.  

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő programban a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése, motivációjuk és önértékelésük 
erősítése mentori támogatással zajlik. 

A fentiek megvalósításához szükséges tárgyi feltételek, eszközök, tantermek biztosítottak a 
hatalmas iskolaépületben. Félszáz tanteremmel, táncteremmel, több nyelvi laborral, 
többfunkciójú tornacsarnokkal és tornateremmel, modern felszereltségű konyhával, 
játszótérrel, sportpályával, könyvtárral rendelkezik az iskola. Hat tanterem számítógépekkel 
felszerelt, a tantermek kétharmadában IKT-eszközök segítik a tanulás-tanítás folyamatát.  

Az intézmény korábban kialakította a teljes körű minőségbiztosítási rendszert, majd holland 
mintára kiépítette a belső gondozói rendszert (BGR). Ez utóbbi két belső gondozó vezetésével 
jelenleg is működik jelentős mértékben segítve az osztályfőnöki munkát a nyomon követéssel, 
kapcsolattartással, problémamegbeszéléssel, a jelzőhálózat működtetésével. Az alsó tagozaton 
az első osztályok különböző irányultságok mentén szervezhetik munkájukat. Az iskola 2014-től 
viselheti a Kiváló Tehetségpont címet. 2015-től egy jó gyakorlatot átvéve minden első osztályban 
bevezették az idegen nyelv oktatását hetente öt alkalommal.  

A pályázatok megvalósítása során táboroztatások, egészségnap, egészségfejlesztő 
tevékenységek, sportágválasztók,  komplex matematikai, logikai, informatikai programok, a 
Határtalanul, az Útravaló megvalósítása, tehetség- és ösztöndíjprogramok zajlanak. 

A problémás esetek nagy száma (beilleszkedési gondok, tanulási nehézségek, magatartási 
problémák, hátrányos helyzet, egészségi problémák) miatt nagy hangsúlyt fektetünk a belső 
gondozók, az osztályfőnökök munkájának összehangolására, más intézmények segítő 
szakembereinek bevonására, a velük történő együttműködésre.  

A hátrányos helyzetű tanulók részesülnek a törvény által biztosított támogatásokban, és vala-
mennyien részt vesznek a szervezett programokban.   
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3. A felzárkóztatás és esélyegyenlőség elősegítése az oktatás-nevelés során: 

• első osztályos tanuló tanév eleji iskolaérettségi vizsgálata, DIFER vagy egyéb mérőeszköz 
segítségével 

• differenciált tanulásszervezés a tanulók egyéni fejlődési ütemének megfelelően 
• a tanulási technikák elsajátításában segítségnyújtás tanulóinknak 
• az egyéni tanulási teljesítményt fokozó technikák kialakítása, fejlesztése 
• kompetenciaalapú oktatás, amelynek során fontos szerepet kap az ismeretszerzés és az 

ismeretek önálló alkalmazása 
• a tanítási órák szervezésénél, módszerek alkalmazásánál, az értékelésnél az egyéni 

fejlesztésre szoruló gyerekek képességeinek figyelembe vétele 
• fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások tartása, ahol differenciált feladatokkal, egyéni 

haladási tempóval, egyéni motiválással segítjük a tanulók továbbhaladását, 
felzárkózását, a hátrányok csökkentését, a tanulási motiváció erősítését 

• a felzárkóztatásban való részvétel meghatározása 
• a pedagógusok folyamatos együttműködése, konzultációk, esetmegbeszélések, 

esetkonferenciák szervezése 
 

4. A tanulók továbbhaladásával, értékelésével kapcsolatos feladatok az egyenlő bánásmód 
követelményeinek megfelelően 

• a tanulók értékelése a teljesítmény és a követelmény objektív összehasonlításával 
történjen 

• a szülők rendszeres tájékoztatása a tanulók továbbhaladásáról 
• egyéni elbírálás során érvényesíteni kell az egyenlő bánásmód követelményét 
• magántanuló egyéni felkészítését a szülővel egyeztetve a Gyermekjóléti Szolgálat 

támogatásával az igazgató engedélyezi az esélyegyenlőség figyelembevételével 
 

5. Felkészítés a továbbtanulásra az egyenlő bánásmód elvének betartásával 

• felkészítő foglalkozások tartása (magyar, matematika, idegen nyelv) 
• a tanulók önismeretének fejlesztése  
• pályaorientációs programokon való részvétel biztosítása, megszervezése 
• szülők tájékoztatása, segítése a továbbtanulással kapcsolatos feladatokról 
• statisztika készítése a továbbtanulási mutatókról 
• továbbtanulási utak erősítése  

 
6. Tanórán kívüli szolgáltatások igénybevételének lehetőségei az egyenlő bánásmód 
biztosításával 

Minden tanulónak egyenlő feltételt kell biztosítani az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételéhez. 

• napközi (alsó és felső tagozat) 
• szakkörök 
• sportköri foglalkozások 
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• énekkar 
• művészeti tagozat 
• reggeli ügyelet 
• könyvtárhasználat 
• kirándulás 
• táborozás 
• menza 
• számítógép-használat 
• iskolai rendezvényeken való részvétel 
• tanulmányi és egyéb versenyekre való felkészítés, illetve részvétel 
• korrepetálás 
• felzárkóztatás 
• tehetséggondozás 
• logopédia 

 
7. Hátránykompenzációs tevékenységek 

Oktatási-nevelési hátránykompenzációs tevékenységek 

A tanulók egyéni fejlődésének biztosítása, a tanulási stratégiák kialakítása: A mérési 
eredményeinkből kiindulva fejlesztjük tanulóink képességeit (kiemelten a kognitív 
képességeket), és visszamérésekkel győződünk meg fejlődésükről. Mindez segíti a tanulók 
képességeihez illeszkedő reális egyéni követelmények, illetve a tanulási utak kialakítását, és a 
megfelelő értékelést (különösen a tanulásban akadályozott, nehezen haladó tanulóinknál). 

Sávos oktatás több tantárgyból a lemaradó tanulók felzárkóztatására. 

A mérési-értékelési rendszer fejlesztése az eDia mérési rendszer alkalmazásával (olvasás-
szövegértés, matematikai, természettudományi, gondolkodási képességek, tantárgyakhoz való 
viszony, tanulási stratégiák, motiváció, longitudinális program). 

Az óvoda-iskola átmenet támogatása: Az óvoda és iskolánk mérési rendszerének 
összehangolása, az eDia iskolakezdő mérésének elvégzése az óvodában. 

Negyedik-ötödik évfolyam közötti átmenet segítése: Komplex program, amely magában foglalja 
a diákok eddigi teljesítményéről szóló dokumentumok személyes mappában történő 
összegyűjtését, biztosítva tanulási eredményeik, képességeik fejlődésének nyomon követését.  

Az olvasás népszerűsítése, az olvasási képesség, készség és szókincs fejlesztése a magyarórák 
mellett más tanórákon is. 

A mentorprogram szélesítése: Lehetőség szerint pedagógiai asszisztensek bevonásával kívánjuk 
bővíteni a mentorált tanulók számát.  

Komplex Instrukciós Program: Alkalmazásától elsődlegesen a tanulók alulmotiváltságának 
csökkentését, a magatartás és a tanulmányi eredmények javulását, a diákok hiányzásának, 
lemorzsolódásának csökkenését várjuk.  
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Arizona-program: Cél, hogy az osztálytermi környezetben kialakuló konfliktushelyzet 
megoldódjon, javuljon az órai fegyelem, felelősségteljes gondolkodás alakuljon ki a diákokban, 
és nyugodt körülmények között dolgozhasson tanár és tanuló a megbeszélt alapelvek és a három 
alapszabály mentén. 

A szociális tanulás során a szabálykövető magatartás kialakítása, a szociális kompetenciák 
fejlesztése. 

A tanulásmódszertan oktatása: az osztályfőnöki órákon tanulási tanácsokkal, a memoriterek 
tanulásának és a lényeglátásnak alapjaival, helyes tanulási szokásokkal, a figyelmi képességek 
fejlesztésével, az értelmes tanulással, valamint a tanulásmódszertan elemeinek beépítése a 
tanítási órákon. 

Tanodaprogram: A tanodaprogram bevezetése során csoportos és egyénre szabott pedagógiai 
munka folyik, amelyben legfontosabb feladatként a szabadidős tevékenység, az olvasás-
szövegértés, a matematikai-logikai és szociális kompetenciák fejlesztése történik. 

Alapfokú művészeti iskola: A zenei, képzőművészeti nevelésnek és a néptáncoktatásnak speciális 
szerepe van, hiszen pozitív hatással van az intelligenciára, az érzelmi fejlődésre, fejleszti a 
motoros készségeket és a kreativitást. A művészeti iskola pedagógusai tanszakonként programot 
dolgoztak ki az érintett tanulók támogatására, hogy segítsék a hátránykompenzálást. 

Szociális jellegű hátránykompenzációs tevékenységek 

A gyermek- és ifjúságvédelem területén lényegesnek tartjuk az iskolai szociális hálózat 
kialakítását, a rászoruló gyerekek számára gyűjtések szervezését, támogatók bevonását. 
Korábban olyan helyiséget alakítottunk ki, mely alkalmas az adományok elhelyezésére, 
tisztálkodási lehetőségre. 

Belsőgondozói iroda tevékenysége 

A belsőgondozói munka elsődleges célja a tanulók különféle hátrányainak csökkentése, az ehhez 
vezető lehetőségek megkeresése, a folyamatos, rendszeres kapcsolattartás intézményen belül 
és kívül az érintettekkel. 

A belsőgondozói munka: Az egyén és az osztály nyomon követése, kapcsolattartás az érintett 
tanulókkal, szülőkkel; kapcsolattartás, konzultáció az osztályfőnökökkel, pedagógusokkal, 
iskolapszichológussal; a HH/HHH, SNI és BTM tanulók folyamatos nyomon követése; 
problémamegbeszélések szervezése, lebonyolítása jelzések alapján, jelzőhálózat működtetése a 
veszélyeztetett gyermekek esetében. Az „Ösztöndíj és mentorálási támogatás, hátrányos 
helyzetű tanulóknak - Útravaló Ösztöndíjprogram" esélyteremtő kiemelt projekt koordinálása.  

Az iskolapszichológusi munka: Az egyéni foglalkozásokon túl kiscsoportos foglalkozások, 
valamint a pedagógussal, szülővel történő konzultációk.  

Bűnmegelőzés az iskolában: Egyrészt a helyben szervezett előadások formájában, másrészt a 
rendőrség egyéb rendezvényeihez kapcsolódva.  

8. Kapcsolattartás: 
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Szülőkkel való kapcsolattartás: 

• együttműködés és szoros kapcsolat a Szülői Tanáccsal és Iskolaszékkel 
• személyes kapcsolatok kialakítása, szülői, családi háttér megismerése 
• problémák, gondok közös megbeszélésére, megoldására való törekvés 
• szülői igények, elvárások feltérképezése 
• szülői közösségek kialakítása, közös rendezvények szervezése 
Tanulókkal való kapcsolattartás 
• DÖK működtetése, együttműködés a diákképviselőkkel 
• közös tanár-diák rendezvények szervezése 
• bizalmas légkör teremtése 

 
Együttműködés az alábbi intézményekkel, szervezetekkel 

• Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat 
Hajdúsámsoni Területi Iroda 

• Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége 
• DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ 
• Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóság 
• Debreceni Tankerületi Központ 
• Hajdúsámson Város Önkormányzata 
• Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály 
• Debreceni Járási Hivatal Gyámügyi Osztály 
• Védőnői Szolgáltató Kft. 
• Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
• gyermekorvosok 
• Polgárőrség 
• Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Munkacsoport 
• Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet 
• Debreceni Rendőrkapitányság 
• Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 
• Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
• Megyei Szakértői Bizottság 
• Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
• hejőkeresztúri bázisiskola 
 

9. AZ INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA: 

A közoktatási intézmény esélyegyenlőségi tervének alapvető célja, hogy biztosítsa az 
intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 
érvényesülését, figyelembe véve a szülők igényeit és a törvényi előírásokat. Az intézménynek 
biztosítania kell a szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, hangsúlyt helyezve az 
esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az alábbi esetekben: 
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• a beiratkozásnál 
• az oktató-nevelő munka során 
• a gyerekek egyéni fejlesztésében 
• az értékelés gyakorlatában  
• a tanulói előmenetelben 
• a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 
• a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában 
• a továbbtanulásban, pályaorientációban 
• a pedagógusok szakmai továbbképzésében 
• a szülőkkel való kapcsolattartásban 
• az iskola külső kapcsolatépítésében 

A program közvetlen célcsoportja a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési 
igényű tanulók, közvetett célcsoportja az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa, valamint a 
szülők. 

10. KÖTELEZETTSÉGEK: 

• Az iskola esélyegyenlőségi programja az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők 
és a társadalmi partnerek számára elérthető, megismerhető legyen. 
Felelős: az iskola igazgatója 
Határidő: folyamatos 

• A program elfogadása után a benne foglaltak megvalósításában részt vesz minden 
pedagógus, gyermekvédelmi felelős és az iskola igazgatója. 
Határidő: folyamatos 

• Az esélyegyenlőségi programban foglaltak a mindennapi nevelő-oktató munkában 
érvényesítik a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség a tolerancia és az 
egyenlő bánásmód elvét. Minden nevelő felelőssége ennek megvalósítása, a 
programban való aktív részvétel. 
Felelős: minden pedagógus 
Határidő: folyamatos 

• Az esélyegyenlőség sérülése esetén a panaszokat minden esetben ki kell vizsgálni.  
Felelős: minden nevelő, ifjúságvédelmi felelős, iskolaigazgató 

• Az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél ismerje meg az 
intézményi esélyegyenlőségi programot, és azt magára nézve is kötelezőként kövesse. 
Felelős: igazgató 
Határidő: folyamatos 

• Az elfogadott programot az intézmény megjelenteti a honlapján 
 

11. AKCIÓTERV  

Azonnali beavatkozást igénylő folyamatok:  

• minden olyan helyzet és eljárás, amely a hatályos törvényeknek nem megfelelő (különös 
tekintettel a Nemzeti köznevelési törvény, valamint Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseire) 
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• minden olyan szegregált nevelési és oktatásszervezési gyakorlat, ami sérti az 
esélyegyenlőség elvét és korlátozza a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási 
sikerességét 

• ha igazolódik, hogy az intézmény nyújtotta bármely oktatási szolgáltatáshoz (pl. tanórán 
kívüli foglalkozások), vagy az intézményben biztosított oktatási feltételekhez 
(szaktanterem, oktatást és nevelést segítő eszközök, informatikai eszközök stb.) nem 
biztosított egyenlő hozzáférés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére 
 

12. MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és a dolgozók számára, figyelemmel kísérni az 
iskola halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak helyzetét, együttműködik és folyamatosan 
kapcsolatot tart a szociális és gyermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel 
bíró intézményekkel, szervezetekkel, részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
működtetésében. 

Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai 
esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, 
gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. 

Az intézmény biztosítja, hogy a működésére, pedagógiai munkájára vonatkozó 
dokumentumokba (kiemelten a Pedagógiai programba) beépüljenek és érvényesüljenek az 
egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó célkitűzések. 

Törekszünk a vállalt kötelezettségek, célkitűzések elérésére. Folyamatos visszacsatolással, 
értékeléssel követjük nyomon az esélyegyenlőség elveinek érvényesülését.  

A fenntartó által szervezett fórumokon, továbbképzéseken részt veszünk. Tapasztalatainkról, a 
felmerülő problémákról szakemberekkel konzultálunk. 

Az iskola biztosítja a pedagógusok továbbképzését az integrált, hatékony nevelés, valamint a 
szociális és családi problémák azonosítására. 

Felülvizsgáljuk a programban elért eredményeket, tennivalókat. Célunk az intézményi 
esélyegyenlőségi program összhangjának megteremtése az intézmény alapdokumentumaival. 

13. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG: 

A programot érintő felülvizsgálati monitoring a következőkre terjed ki: 

• a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményi esélyegyenlőségi helyzetére  
• az akcióterv feladatainak elvégzésére 

 
Minden év végén vizsgálni, értékelni kell az adott tanévre vonatkozóan:  

• a tanulók tanulmányi eredményeit 
• a pedagógusok felkészítését, továbbképzését 
• a továbbtanulási mutatókat 
• az egyéni és csoportos fejlesztési tervek teljesülését, eredményességét 
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Az év végi beszámoló készítésekor értékelni kell az éves tervben meghatározott feladatok 
megvalósításának eredményességét. 

Az intézmény a támogató, segítő környezet kialakítása érdekében (honlap, értekezletek, 
osztályfőnöki órák stb.) bevonja az elérhető eszközeit a program megismertetése céljából,  

A monitoring, nyilvánosság és adatszolgáltatás alkalmával nem sérülhetnek a személyiségi jogok. 

14. KONZULTÁCIÓ ÉS VISSZACSATOLÁS: 

Az esélyegyenlőségi programot a nevelőtestület fogadja el a konzultáció lefolytatása után. A 
program nyilvános.  

15. SZANKCIONÁLÁS:  

Az esélyegyenlőségi program megvalósulását érintő, az egyenlő bánásmód elvét sértő eseteket 
az intézmény vezetője kivizsgálja, elemzi az okokat, megállapítja a felelősséget, és megteszi a 
szükséges intézkedéseket. A tanulók részéről történő mulasztás esetén a Házirend szabályai 
érvényesek, a szülői mulasztás esetén pedig megfelelő lépéseket teszünk a család- és 
gyermekjóléti szolgálatok felé. 

 

 

Hajdúsámson, 2019. szeptember 15.                                                           

                                                                                                                                Bujdosó Tibor 

                                                                                                                                    igazgató  



INTÉZKEDÉSI TERV 
 

A helyzetelemzés 
megállapítása Cél Intézkedés Felelős Az intézkedés   

határideje 

Az intézkedés  
hatását mérő   
indikátor           
rövid távon         
(1 év) 

Az intézkedés  
hatását mérő    
indikátor           
közép távon       
(3 év) 

Az intézkedés  
hatását mérő   
indikátor       
hosszú távon     
(6 év) 

HHH-s tanulók 
szabadidős 
tevékenységen, 
tanórán kívüli 
foglalkozáson 
való kis létszáma 
 

Részvételi arány 
növelése az 
integráció 
érdekében 

A tanulók 
részvételének 
nyomon-
követése, 
érdeklődés 
felkeltése, 
ráhatás, 
ráhangolódás 
fokozása 

Osztályfőnökök, 
szaktanárok, 
DÖK-vezetők  

2019. 09. 15-től 
folyamatos 

Részvételi arány 
növekedése 

Részvétel  
40%-os 

Részvétel  
60%-os 

Tanulási 
sikertelenségek  

HHH-s tanulók 
felzárkóztatása, a 
tanulmányi 
eredmények 
javulása 

Felzárkóztató, 
fejlesztő 
foglalkozásokon 
való részvétel, 
egyéni fejlesztés 
 

Osztályfőnökök, 
szaktanárok, 
fejlesztő 
pedagógusok és 
BGR 

folyamatos Segítségnyújtás 
eredményes 

Tanulmányi 
eredmény 
javulása 

Tanulmányi 
eredmény 
javulása 

Új módszerekkel 
való ismerkedés a 
tanulás, tanítás 
folyamatában 
 

Továbbképzéseke
n való részvétel 

Továbbképzési 
terv 

Igazgató, ig. 
helyettesek 

2019. 09. 15-től 
folyamatos 

A pedagógusok 
részt vesznek a 
továbbképzéseke
n 

A pedagógusok 
30%-a részt vesz 
a továbbképzé-
seken  

A pedagógusok 
60%-a részt vesz 
a továbbképzé-
seken 

HHH-s tanulók 
kompetencia-
alapú méréseinek 
eredményei nem 

HHH-s gyerekek 
kompetenciamér
éseinek 
eredményei 

Kompetencia-
alapú oktatás 
fejlesztése 

Igazgató, ig. 
helyettesek 

2019.09.15-től 
folyamatos 

HHH-s tanulóknál 
a kompetencia- 
mérések 

HHH-s tanulók 
kompetenciamér
ések eredményei 
javulnak 

Az iskolai 
átlagnak 
megfelelő értéket 
mutatnak 



 
 

    
 

állnak 
rendelkezésre 

megismerésre 
kerül, 
eredményeinek 
javítása 
 

eredményeinek 
feltárása 

Tanulmányi   
lemaradással  
küzdő HH-s és  
HHH-s 
gyermekek  
fejlesztése 
 

Alapvető  
kompetenciák  
fejlesztése 
 

Képességek, 
tudásszint  
felmérése, 
felzárkóztató  
foglalkozások 
szervezése 
 

Iskolavezetés,  
osztályfőnökök,  
pedagógusok 

folyamatos 
 

6. osztályos  
kompetenciamér
ések  
eredményei 
 

8. osztályos  
kompetenciamér
ések  
eredményei 
 

Középiskolai  
visszajelzések 
 

SNI-s, HH-s és 
HHH-s  
gyerekek  
pályaválasztásán
ak  
segítése 

Eredményes 
továbbtanulás 

Az SNI-s tanulók 
esélyeinek 
javítása, a HH-s 
és HHH-s 
gyermekek 
képesség szerinti 
beiskolázása,  
szülők megfelelő 
segítése  
és tájékoztatása 
 

Iskolavezetés,  
8. osztályos  
osztályfőnökök 

február első hete Sikeres 100 %-os  
beiskolázás 
 

Sikeres 100 %-os  
beiskolázás 
 

Sikeres 100 %-os  
beiskolázás 
 

 
 


