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Bevezetés 
 
 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. §-
ában előírt kötelezettségének eleget téve – 2000-ben megalkotta és a 63/2000. (VI. 
30.) számú határozatával elfogadta a feladatellátási, intézményhálózat működtetési 
és fejlesztési tervét, melyben középtávra határozta meg a közoktatási feladatainak 
ellátási módját, valamint az általa fenntartott intézményrendszer működtetésével, 
fejlesztésével kapcsolatos feladatait. 
Az intézkedési terv elfogadása óta eltelt idő alatt bekövetkezett változások, valamint 
az újonnan bevezetett törvényi szabályozásokból adódó feladatok indokolttá teszik, 
hogy a Közgyűlés felülvizsgálja, aktualizálja a tervben foglaltakat, valamint az 
intézkedési terv részeként elfogadja a közoktatási esélyegyenlőségi programot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pedagógiai szakszolgálat 
 
 
Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata 
 
Feladata: - szakértői és rehabilitációs tevékenység ellátása 

- nevelési tanácsadás 
- pályaválasztási tanácsadás 

 
A feladatellátáshoz a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 
A szakmai körben foglalkoztatottak létszáma 16 fő. 
Az intézmény engedélyezett létszáma 21 fő. 
A közoktatási intézményekkel és a partner intézményekkel – védőnői-, 
gyermekorvosi hálózat, gyermekjóléti-, családsegítő intézmények, gyermekvédelmi 
szakszolgálat – jó kapcsolatot tart. 
A sérült gyermekek számára biztosítja a korai fejlesztést és a fejlesztő felkészítést. 
Tevékenyen részt vállal a „Pályaválasztási hét” lebonyolításában azzal, hogy évente 
megjelenteti a pályaválasztási füzetet. 
Az intézmény működésében nehézséget jelent a folyamatosan változó törvényi 
szabályozás. 
  
 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 
 
A kötelező megyei pedagógiai szakmai szolgáltatói feladatok: 
 

- pedagógiai értékelés,  
- szaktanácsadás, tájékoztatás,  
- közoktatási információsrendszer működtetése,  
- igazgatási-, intézményirányítási pedagógiai szolgáltatás,  
- pedagógiai továbbképzés,  
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, 
- tanulótájékoztató és tanácsadó rendszer működtetése 
- megbízás alapján történő ellenőrzések  

2007. szeptember 1-től a pedagógiai szakma szolgáltatás szolgáltatói szerződés 
keretében kerül ellátásra. 
A tanórán kívüli kulturális sport és szabadidős tevékenységek ellátását továbbra is az 
ÁMK végzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Óvodai ellátás 
 
Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája 
 
Az intézmény feladata a megyében élő 3-7 éves sajátos nevelési igényű 
(középsúlyos értelmi és halmozottan fogyatékos) gyermekek speciális nevelési 
szükségleteihez igazodó pedagógiai és szakmai feltételek biztosítása. 
A napköziotthonos jelleggel működő, egy csoportos óvodában 9-10 gyermek 
fejlesztését végzik. 
A foglalkoztatottak száma 5 fő (2 fő gyógypedagógus, 1 fő gyermekfelügyelő, 2 fő 
dajka) 
A gyermekek fejlesztését egyéni vagy kiscsoportos formában végzik a nevelési 
program alapján. 
Kiemelt hangsúlyt kap a mozgás és beszédfejlesztés, amelyeket új terápiás eljárások 
segítik (vizitorna, lovasterápia) 
Az óvoda a működéshez szükséges alapvető tárgyi eszközökkel rendelkezik. 
Működéssel kapcsolatos feladatok: 

- a szakmai munka színvonalának további emelését szolgáló tornaszoba 
biztosítása 

 
határidő: 2012 
 

- az épület akadálymentesítése 
 

határidő: 2010 
 

 
Általános iskolai ellátás 
 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók beiskolázása a Tolna Megyei Önkormányzat 
intézményeibe folyamatosan csökken. 
A tanuló létszám drasztikus csökkenését az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános 
Iskolára és a zomba-paradicsompusztai Berkes János Általános Iskolára épített 
speciális szakiskolai képzés ellensúlyozza. Az integrált oktatás megerősödésével a 
beiskolázási mutatók további csökkenése várható.  
Ennek ellenére előfordul olyan évfolyam, ahol a törvényileg előírt maximális 
létszámot meghaladja egy-egy osztály létszáma. 
Intézményeinkben az oktatás személyi és tárgyi feltételei javultak. A tantestületekben 
nőtt a gyógypedagógusok aránya. 
A taneszközök és a berendezések területén jelentős volt a javulás. 
Az épületek állagát az elvégzett felújítások segítségével csak megóvni tudta a 
fenntartó komoly fejlesztésre nem került sor. 
A tanulók 50,9%-a részesül kollégiumi elhelyezésben. A kollégiumi ellátás feltételei a 
lakásotthonok átadásával jelentősen javultak, ma már 111 diák él jól felszerelt 
lakásotthonba. 
Az így felszabadult férőhelyek csak részben kerültek betöltésre, ezzel csökkenteni 
lehetett a hálótermek zsúfoltságát. 
Az oktató-nevelő munka jó színvonalú. 



 

Az országos és regionális tanulmányi-, sport- és kulturális versenyeken az iskolák 
tanulói kimagasló eredményeket érnek el. 
Az iregszemcsei Göllesz Viktor Speciális Szakiskolában és a zomba-
paradicsompusztai Berkes János Kézségfejlesztő Speciális Szakiskolában beindított 
szakképzésen jó színvonalú szakmai munka folyik, melyet igazolnak a záróvizsgán 
elért szép eredmények. 
 
Feladat meghatározás: 

- Az integrált oktatás „felerősödése” következményeként csökkenő tanulói 
létszám miatt át kell tekinteni a szegregáltan nevelhető és oktatható 
tanulók megyei ellátását. 

- Hatékonyabbá kell tenni az intézmények szakmai és gazdasági 
működését. 

- Az új OKJ bevezetéséből adódóan szélesebb szakmai kimenetet kell 
biztosítani a speciális szakképzésben résztvevő tanulók részére. 

- Az oktatási kormányzat szándéka és ösztönzése nyomán 
prognosztizálható a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
oktatásának további terjedése. Intézményeinknek fel kell készülniük az 
ebből adódó szakmai kihívások kezelésére, az utazó gyógypedagógusi 
hálózat működtetésére, és az „egységes módszertani központ„ 
feladatainak vállalására.  

 
 

Berkes János Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
 
 
Az intézmény a sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók 
részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő 
egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását. 
A közalkalmazottak létszáma 66 fő, ebből 25 fő pedagógus. 
A tanulólétszám átlagosan 100 fő, a kollégiumi létszám 75 fő. 
Az iskola 2001-ben szakiskolai oktatással, 2003-ban szakképzéssel – 
szőnyegszövés, kerti munkás – bővült. 
 
Működéssel kapcsolatos feladatok: 
 

- meg kell vizsgálni az intézmény Szekszárdra költöztetésének lehetőségét, 
 

határidő: 2010 
 

- hatékonyabb segítséget kell nyújtani a szakképzésből kikerülő fiatalok 
elhelyezkedéséhez, 

 
határidő: folyamatos 
 

- biztosítani kell – az arra egészségileg és fizikailag is alkalmas – tanulóknak 
a rész-szakképesítés megszervezését. 

 
határidő: folyamatos 

 



 

 
Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola 
 
Az intézmény a sajátos nevelési igényű – értelmi képességeikben enyhe fokban 
akadályozott – gyermekek nevelésével, oktatásával és szakképzésével foglalkozik. 
A 2000-ben elindított szakiskolai képzés keretében kerti munkás és varrómunkás 
szakképzést biztosít a végzős tanulóknak. 
A tanulói létszám 226 fő, a kollégiumi létszám 90 fő. 
A közalkalmazottak létszáma 77 fő, ebből pedagógus 44 fő. 
 
Működéssel kapcsolatos feladatok: 
 

- meg kell vizsgálni az enyhe fokban sérült tanulók oktatását végző iskolák 
összevonásának lehetőségét, 

 
határidő: 2010 
 

- az új OKJ által biztosított lehetőségeket kihasználva, szélesíteni kell a 
tanulók szakmaválasztásának kínálatát 

 
határidő: 2008-tól folyamatosan 
 

- az iskolaépület műszaki állagának javítása 
 

határidő: 2010 
 

 
Móra Ferenc Általános Iskola 
 
 
Az intézmény az értelmi képességeikben enyhe fokon akadályozott és középsúlyos 
értelmi fogyatékos gyermekek nevelését-oktatását látja el. 
A tanulói létszám 94 fő, folyamatosan csökken. 
A közalkalmazottak létszáma 28 fő, ebből pedagógus 24 fő. 
 
Működéssel kapcsolatos feladatok: 
 

- meg kell vizsgálni az enyhe fokban sérült tanulók oktatását végző iskolák 
összevonásának lehetőségét, 

 
határidő: 2010 

 
Szent László Középiskola Általános Iskolai Tagintézménye  
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 2006-os módosítása következtében – 
mely szerint a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő iskolák 2008. 
augusztus 31-ét követően nem működhetnek önálló intézményként – összevonásra 
kerülő iskola a részképesség- és tanulási zavarral, illetve magatartási problémával 
küzdő fiatalok nevelésével és oktatásával foglalkozik. 



 

Jelenleg már csak 6-7-8-dik évfolyamokkal működik, új évfolyam indítására nincs 
lehetőség. A kimenő rendszer befejezését követően az általános iskolai oktatás 
2010-ben megszűnik. 
A tanulói létszám 76 fő. 
A közalkalmazotti létszám 11 fő, ebből pedagógus 9 fő. 
 
 
Gimnáziumi oktatás 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat két gimnáziumot – Sztárai Mihály Gimnázium, Tolnai 
Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium – tart fenn. 
Mindkét intézményben az alapvető szakmai feladat a tanulók felkészítése az 
érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú továbbtanulásra. 
A beiskolázást – a mikrotérségi feladatokból adódóan – a közvetlen környezetükben 
lévő települések iskoláiból biztosítják. 
Nagy előnyt jelent a tanulók számára a védett környezet, a családias légkör, a jó és 
személyes tanár-diák viszony. 
 
 
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium  
 
 
Az intézmény szervezeti egységei: 

- négy évfolyamos gimnázium (általános tagozat) 
- négy évfolyamos gimnázium ( magyar-német két tanítási nyelvi tagozat) 
- hat évfolyamos gimnázium (német nemzetiségi tagozat) 
- hat évfolyamos gimnázium ( dyslexiás tagozat) 
- kollégiumi ellátás 

 
Az iskola széles körű német kapcsolatokkal rendelkezik 1996 óta akkreditált 
nyelvvizsga központként működik. Magas színvonalú művészeti oktatás folyik az 
intézményben. ISO minőségbiztosítási rendszert működtet. 
Részt vesz a kompetencia alapú oktatás beindításában, tesztelésében. 
Technikai felszereltsége jó. 
A kollégium épülete felújításra szorul. 
 
Működéssel kapcsolatos feladatok: 
 

- a kollégiumi épület felújításának folytatása 
 

határidő: 2009. 
 

- A gimnázium intézményi integrációhoz kapcsolódása esetén, a fenntartó jog 
átadása a településnek ( egységes iskola létrehozása)  

 
határidő: 2008. 
 

- kompetencia alapú oktatás bevezetése 
 

határidő: 2008-2009-es tanévtől folyamatosan 



 

Sztárai Mihály Gimnázium 
 
Az intézmény szervezeti egységei: 

- öt évfolyamos – nyelvi előkészítő – gimnáziumi oktatás 
- hat évfolyamos gimnáziumi oktatás 

 
A magas színvonalú tantárgyi felkészítés eredményeként nagyon jó az iskola 
felsőoktatási felvételi mutatója. 
A gimnázium tárgyi feltételei jók. 2007-ben a „lovarda épület”-ből kialakított 
szabadidőközpont véglegesen megoldotta a testnevelés órák, az iskolai sportkör és 
szabadidős foglalkozások megtartásának gondját. 
 
Működéssel kapcsolatos feladatok: 
 

- meg kell vizsgálni az intézményi integráció lehetőségét 
 

határidő: 2010. 
 

- kompetencia alapú oktatás bevezetése 
 

határidő: 2008-2009-es tanévtől folyamatosan 
 
 

Középfokú szakképzés 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2007. (VI.27.) számú határozatával 
megszüntette az Ady Endre Középiskolát, a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskolát és 
a Hunyadi Mátyás Középiskolát és jogutódlással létre hozta a Szent László 
Középiskolát. 
Az intézmények összevonását a 2007. nyarán elfogadott törvénymódosítások tették 
szükségessé, mivel csak így tud megfelelni annak a szakképzési modellnek, amellyel 
biztosítható a központi forrásokhoz való hozzájutás, és megteremtheti az alapját egy 
széleskörű szakmai kínálatot nyújtó gazdaságosan működtethető, fejleszthető 
megyei TISZK létrehozásának. 
Az új intézmény továbbra is biztosítja azokat a képzési lehetőségeket, amelyeket az 
iskolák külön-külön biztosítottak. 
Az integrációval létrejött Tolna megye legnagyobb legsokszínűbb képzést biztosító 
iskolája, mely széles választékot kínál az általános iskolai végzettséggel és az 
érettségivel rendelkező fiataloknak egyaránt. 
Az intézmény technikai felszereltsége kiváló. 
Az oktatott szakmákban a legmodernebb technika áll a tanulók rendelkezésére. 
Ehhez az anyagi fedezetet a szakképzési hozzájárulásból, illetve a különböző 
pályázatokból biztosítjuk. 
A gazdaság igényeinek jobb kiszolgálására 2003-ban megalakult a Felnőttképzési 
Központ, mely elsősorban a gépészet, elektronika, egészségügy és vendéglátás 
szakmacsoportokban biztosítja a felnőttek tovább –, illetve átképzését. 
 
 
 
 



 

Szent László Középiskola 
 
 
Az intézmény alapfeladata a gazdasági igényekhez igazodó szakember utánpótlás 
biztosítása. 
Tagintézményei: 

- Általános iskolai tagintézmény  
- Vendéglátó szakképző tagintézmény  
- Egészségügyi – szociális szakképző tagintézmény  
 

Az intézmény szervezeti egységei: 
- általános iskolai oktatás ( kimenő rendszerben 2010-ig ) 
- 6 évfolyamos gimnáziumi oktatás (kimenő rendszerben 2008-ig) 
- szakközépiskolai oktatás 
- szakiskolai oktatás 
- érettségi utáni szakképzés 
- 10. évfolyam utáni (16. év utáni) szakképzés 
- kollégiumi ellátás 
- felnőttképzés 
 
 

Működéssel kapcsolatos feladatok: 
- a gazdasági igényeknek megfelelő technikai fejlesztés 
 

határidő: folyamatos 
 

- moduláris képzés és a kompetencia alapú oktatás bevezetése 
 

határidő: 2008-2009-es tanévtől folyamatosan 
 

- az új OKJ-nak megfelelő szakmai programok bevezetése  
 

határidő: 2008-2009-es tanévtől folyamatosan 
 

- az intézményre épített megyei TISZK létrehozása 
 

határidő: 2008. augusztus 31. 
 

- a kollégium korszerű lakhatási feltételeinek biztosítása 
 

határidő: folyamatos 
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1. Bevezetés 
 
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, 
szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és társadalmi 
integrációjának biztosítása és előmozdítása, különös tekintettel az esélyteremtésre. 
A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós 
mechanizmusok korlátozzák a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, tovább mélyítik 
a meglévő társadalmi különbségeket, ezért a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek/tanulók oktatási sikeressége kiemelt figyelmet kíván. Ezek a különbségek 
megfelelő jogi, finanszírozási és szakmai környezet kialakításával jelentősen csökkenthetők. 
 

1.1 Jogszabályi háttér 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog 
esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés 
szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való 
érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának 
megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, 
tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek 
meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és 
működtetése. 
 
A Közoktatási Törvény foglalkozik a tanulói jogokkal, a tanulói különös jogokkal, ennek a 
paragrafusnak kiemelt jelentőségű az alábbi bekezdések: 
 
Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően 
kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt 
figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor 
nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az e törvényben és a szakképzésről szóló törvényben, 
illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására, 
érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a 
tájékozódási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást 
haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit - az e törvényben, illetve a 
szakképzésről szóló törvényben szabályozott eljárás keretében - orvosolni kell. Az eljárásban 
a gyermek, tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan. 

 
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - 
jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, illetve a 
szülővel. 
A tanuló, a szülő, az óvoda, az iskola, a kollégium döntése vagy intézkedése, illetve 
intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek 
hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében 
eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelését és 
minősítését. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, 
ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján 
történt, illetve a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra 
vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. 
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A jogrend eddig is szabályozta az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogokat. Több 
jogszabályban és Alkotmány Bírósági határozatban szerepel ezzel kapcsolatos állásfoglalás, 
de nem voltak egységesek a használt fogalmak, a szabályozás nem szankcionálta kellőképpen 
ezeknek a jogoknak a megsértését. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény törekszik ezeknek 
a hiányosságoknak pótlására, az európai normákkal való összhang megteremtésére. 

 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 
121 § (1) 14. pontjában foglaltak szerint az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője 
illetve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján 
készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás 
megállapításához a szülő nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, akit tartós 
nevelésbe vettek. 

 
Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség, pozitív megkülönböztetés 
A 2003 évi CXXV. Törvény egy törvényen belül kívánja szabályozni az egyenlő bánásmódra 
és az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályokat. 

 
Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak 
minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy 
személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos 
megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez. 
Alapvetően tehát az egyenlő bánásmód követelménye az egyik oldalon negatív kötelezettséget 
jelent: a kötelezettek nem sérthetik meg mások egyenlő emberi méltóságát. A jogosult oldalán 
ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy mindenkinek jogosultságként kikényszeríthető igénye 
van arra, hogy őt egyenlő méltóságú személyként kezeljék. Hétköznapi nyelven fogalmazva 
jogsérelem esetén az államnak kötelessége a sérelem ellen fellépni, tehát az illető „elvárhatja” 
ennek betartását! Ezzel szemben az esélyegyenlőség esetén senkinek sincs jogosultságként 
kikényszeríthető igénye, hétköznapi nyelven ilyen „elvárással” nem léphet fel elmaradása 
esetén 

 

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre: 
• amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy 
• amelynek megszervezéséhez az állam 

- közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy 
- közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy 

adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). 
• Az egyenlő bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni 

kell különösen: 
- az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása, 
- az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 
- a teljesítmények értékelése, 
- az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 
- az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 
- a kollégiumi elhelyezés és ellátás, 
- az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek 

kiadása, 
- a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 
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- az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 
során. 

• Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely 
személy vagy csoport 

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

- 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 nem 
biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez 
szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. 

• 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. 

 
• 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. 

• Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha 
- közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes 

választása szerint, 
- felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan 

vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi 
vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje 
indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy 
emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha 
az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve 
államilag támogatott követelményeknek. 

 
Esélyegyenlőségi program - a Programban meghatározott célokkal összhangban -  az 
önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen 
élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok 
esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza 
különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal 
kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 

 
A diszkrimináció és esélyegyenlőség kapcsolata: A diszkrimináció tilalma azonban 
önmagában nem oldja meg a törvényi előírások teljesülését, azaz nem szünteti meg a létező 
egyenlőtlenségeket. Pontosan ezért van szükség esélyegyenlőségi politikára. Az egyenlő 
bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció 
tilalmának betartásán túl erőfeszítéseket tegyenek a nők, a romák, valamint a 
fogyatékossággal élők (a továbbiakban: érintett célcsoportok) esélyegyenlőségének javítása 
érdekében. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód 
biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, 
hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, 
egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. –, de legalábbis csökkenjenek az érintett 
célcsoportokat érő hátrányok. 
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Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település 
önkormányzata hatékonyan eljuttatja az információkat az érintettekhez, javítja hozzáférésüket 
a már létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a 
szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el őket. 

 
Szolgáltatási kötelezettségek: A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a 
célcsoportok, a lakosság tagjai: 

- minél nagyobb számban kapjanak információt szolgáltatásairól, 
- minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásaiból és más tevékenységéből, 
- versenyképességét, helyzetét, életkörülményeit érdemben javítsák , 
- személyre szabott, speciális igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak. 

 

Esélyegyenlőség érvényesítése: Néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan 
hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük 
során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai 
változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a 
vállalkozások versenyképességének növelése, szegregációmentes közoktatás ebben fontos 
eszköz lehet. 
 

1.2. A Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program célja 
 
A hazai jogrendszerekben az Európai Unióhoz való csatlakozásig nem szerepelt kiemelten az 
esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele. Ez a csatlakozással módosult: az 
esélyegyenlőség érvényesítése - a régi tagállamokhoz hasonlóan - Magyarországon is a 
fejlesztéspolitika alapvető szempontja. 
Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Segít elérni azt a célunkat, hogy 
mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – 
függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a 
származása vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség biztosítása horizontális elvárás. 
Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak 
is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a szervezet versenyképességét 
Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: csupán 
szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége, illetve 
alkalmazottjai részéről, és szorosan kapcsolódik az önkormányzati törvényben foglaltak 
végrehajtásához. 
 
Célok: 

• A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a megye által fenntartott 
közoktatási intézményekben.  

• Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése. 
• Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. 
• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és 

előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások 
bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, 
támogatják a megfelelő pályaválasztását). 

• A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi 
integráció támogatása. 
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A program elkészítésének célja olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése, amelyek 
nemcsak csökkentik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók meglévő hátrányát, 
hanem javítják iskolai sikerességüket. 
A program következetes megvalósítása a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók 
esélyeinek a nevelés/oktatáson keresztül történő növelését eredményezheti. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja elkészítésének alapjául az 
óvodák, általános iskolák és a Hivatal által kitöltött – az OM által összeállított - intézményi 
adatlapok illetve megyei adatlap adatai szolgáltak. 
A helyzetkép kialakításánál, az erre épülő javaslatok, feladatok megfogalmazásánál, valamint 
az akcióterv összeállításánál támaszkodtunk több, Tolna megye Önkormányzata által 
készíttetett dokumentum adataira, megállapításaira, a felvázolt tendenciákra épülő 
prognózisokra. A jelzett dokumentumok:  

• statisztikai adatok, 
• megyei ÖMIP –ben foglalt célok, feladatok, 
• konzultáció a megyei önkormányzat Humánpolitikai osztály vezetőjével. 

 

2. Helyzetelemzés 
 
Bevezetés 
 
Tolna megye a Dunántúl déli részén, a Duna mentén található. Egyike Magyarország 
legkisebb megyéinek: területe mindössze 1336 km2. Természeti szépségekben gazdag és 
változatos arculatú tájakból áll. Kedvező fekvése, a mai turizmus legnagyobb hiánycikkét a 
csendet, nyugalmat, kikapcsolódási lehetőséget kínáló tájai, települései méltán ragadják ki az 
ismeretlenségből és teszik egyre vonzóbbá határainkon innen és túl egyaránt. Az ősidőktől 
fogva lakott vidéken valamennyi történelmi kor itt hagyta emlékét: a keltakori (regölyi 
aranykincs), a római (Concordia-szobor, szekszárdi szarkofág), avar és honfoglalás kori 
leletek sokaságát őrzi a megyei, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum, és értékes emlékek 
maradtak fenn a honfoglalás utáni időkből is. Az I. Béla király által alapított szekszárdi 
bencés apátságnak már csak - hangulatos romkertben bemutatott - romjait láthatjuk a Pollack 
Mihály által tervezett régi vármegyeház udvarán (ez az épület klasszicista építészetünk egyik 
kiemelkedő alkotása).A helyreállított simontornyai, dunaföldvári és a kora reneszánsz ozorai 
vár is méltán tarthat számot az idelátogatók érdeklődésére. Kastélyok és kúriák, emlékházak, 
valamint a megyeszerte kialakított tájházak, Decs, Szakály, Sióagárd, Gyönk, őrzik a múltat, a 
hagyományokat. 
Közoktatási intézményeinek száma a megyében: 

• óvoda: 143, 
• általános iskola:103, 
• szakiskola, spec. Szakiskola: 19, 
• Középiskola: 39. 

 

2.1. A megyei közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program célja 
 
A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program célja: 

• A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a megye által 
fenntartott közoktatási intézményekben.  

• Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése. 
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• Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. 
• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési 
folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a 
meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet. 

• A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi 
integráció támogatása. 

2.2. Tolna megyei közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzéshez szükséges 

általános adatok 

Demográfiai adatok 

Lakónépesség száma 242 946 
Állandó népesség száma  

Állandó népességből a 0-2 évesek száma 10 792 
Állandó népességből a 3-5 évesek száma 11 695 
Állandó népességből a 6-14 évesek száma 14 486 

Állandó népességből a 15-18 évesek száma 12 315 
Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) -10 750 

A fenti táblázat demográfiai helyzetéről ad áttekintést statisztikai adatok alapján. 

Megállapíthatjuk, hogy a népességszám változása negatív.  

Szociális helyzet a településen 

Munkanélküliek száma a településen 12 947

Ebből tartósan munkanélküli 6 039

Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 3 784

Hány gyermek után igényelnek gyermekvédelmi kedvezményt 1 302
Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos 
helyzetükről  

Nincs pontos adat

Azon gyermekek száma, akiknek a szülei 8 általánosnál magasabb iskolai 
végzettségről nyilatkoztak 

Nincs pontos adat

Eb
bő

l 

Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak Nincs pontos adat

A munkanélküliek számát tekintve meghaladja az országos átlagot. Ezt támasztja alá a 
rendszeres szociális segélyt igénylők száma.  
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról nincs pontos adat Ez a tény azt mutatja, hogy az 
érintett szülőkkel nem sikerült megértetnie, hogy gyermekük érdekében nyilatkoznak. Ez igen 
fontos; minden további – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a megye 
érdekében tett – intézkedés alapfeltétele.  
 

A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere 

 
A megyei fenntartású igénybe vehető közszolgáltatások esetében a feladatellátás – az alábbi 
táblázat adatai szemléltetik: 
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Közszolgáltatások 
Megyei önkormányzat 

Óvodai nevelés X 
Általános iskolai oktatás X 
Alapfokú művészetoktatás  
Gyógypedagógiai tanácsadás X 
Korai fejlesztés és gondozás X 
Fejlesztő felkészítés X 
Nevelési tanácsadás X 
Logopédiai ellátás X 
Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás X 
Gyógytestnevelés X 
Gyermekjóléti szolgáltatás X 
Bölcsőde  
Családi napközi  
Iskolai napközi X 
Házi gyermekfelügyelet  
Családok átmeneti otthona  
 

Gyermekek, tanulók száma a megye által fenntartott intézményekben 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint (csak általános 
iskola!) 

gyermek-, 
tanulólétszám az 

intézményben Normál (általános) 
tanterv 

Emelt szintű oktatás 
és/vagy két tanítási 

nyelvű iskolai oktatás 

Gyógypedagógiai 
tagozat 

intézmény neve 

Összes
en HHH SNI Összes

en HHH SNI Összes
en HHH SNI Összesen HHH 

Speciális Óvoda 10 - 10   
Berkes János 
Általános Iskola 103 8 103   103 8
Göllesz Viktor 
Általános Iskola 230 75 230   230 75
Móra Ferenc 
Általános Iskola 93 26 93   93 26
Szent László 
Középiskola 2538 25 71 2538 25 71   
Tolnai Lajos 

Gimnázium 275 7 85 80 2 - 115 5 - -

Sztárai Mihály 

Gimnázium 312 2 2 312 2 2   
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A megyei fenntartású intézményekbe járó óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók 
száma, eljárók száma 

Összesen: 
Halmozottan 

hátrányos helyzetű:

Óvodás gyermekek, tanulók száma 

Óvodába jár 

helyben 10 - 

eb
bő

l 

más településre eljáró - - 

Alsó tagozatos (1-4.)   

helyben 115 39 

eb
bő

l 

más településre eljáró - - 

Felső tagozatos (5-8.)   

helyben 455 86 

eb
bő

l 

eb
bő

l 

más településre eljáró - - 

Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma , bejárók, utazási feltételek 

Összesen: 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű: A gyermekek, tanulók létszáma a óvodáiban és 

általános iskoláiban 

Óvodába jár 

más településről bejáró 6 - 

tömegközlekedéssel 3 - 

iskolabusszal   

falugondnoki szolgálattal   

eb
bő

l 

eb
bő

l 

egyéni (szülők szgk.-val) 3 - 

Alsó tagozatos (1-4.)   

más településről bejáró 38 8 

tömegközlekedéssel 38 8 

iskolabusszal   

falugondnoki szolgálattal   

eb
bő

l 

eb
bő

l 

egyéni (szülők szgk.-val)   

Felső tagozatos (5-8.)   

más településről bejáró 161 38 

tömegközlekedéssel 161 38 

iskolabusszal 

falugondnoki szolgálattal 

eb
bő

l 

eb
bő

l 

eb
bő

l 

egyéni (szülők szgk.-val) 
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Biztosítva van a speciális óvodai és speciális általános iskolai korú gyermekek elhelyezése.  

2.3. Közoktatási Intézmények 

2.3.1 Óvodáztatás 

 
Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 1 

Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel 

együtt) 10 

Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 10 

Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma - 

Az óvodába be nem íratott 3-5 éves gyermekek száma - 

Az óvodába be nem íratott 3-5 éves halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek száma - 

Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek 

száma (integráltan neveltek nélkül) 10 

Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 1 

 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 10 

• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs nyilvántartva.Kiegyensúlyozott, jó 
családi háttérrel rendelkező gyermekek. 

• Bejáró gyermekek száma: 6 

• Fogadja a környező települések gyermekeit. 

 

Az óvoda személyi feltételei a jogszabályi előírásokhoz és az ellátandó feladatokhoz 
igazodnak az előírt képesítési feltételeket a személyzet, hiánytalanul teljesíti. 
 

Infrastrukturális feltétel 
A feladatellátás feltételeihez – a humán erőforrásokon kívül – a tárgyi feltételek is szorosan 
hozzátartoznak. 
Az épület állagára, a felújítási időpont közlésének hiányában nem lehet következtetni. 
Az egyéni fejlesztő és logopédiai foglalkoztató léte nem derül ki a táblázatból, bár léte az 
intézmény speciális jellegénél fogva szükséges. 
A közoktatási intézmények gazdálkodásának hatékonyságát,így a speciális óvodáét is 
növekvő támogatási összeggel biztosította a fenntartó. 
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A halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a közoktatás 
fejlesztés stratégia prioritása között is szerepel, az együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer 
feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése.  
E nevelési, oktatási gyakorlat minél szélesebb körű elterjesztése kiemelt jelentőséggel bír, 
mind a hátrányos helyzetű, mind a roma, mind a sajátos nevelési igényű gyermekek, de a 
többi gyermek, vonatkozásában is.  
Az e csoportokba tartozó hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyeit, 
hátrányos megkülönböztetésüket a társadalmi környezet alakítja. Ennek megváltoztatásához 
nem elegendő az intézkedési terv. A megkülönböztetés felszámolását a társadalmi tolerancia 
erősítésével, az ágazaton kívülről is szükséges támogatni. Egyszerre kell tiszteletben tartani a 
diszkrimináció tilalmát, és elő kell mozdítani az érintett csoportok esélyteremtését, 
esélyegyenlőségét 
A nevelésen belül elsődleges a közoktatásban dolgozók szemléletének megváltozása, a 
változás elősegítése, a pedagógusok módszertani kultúrájának megerősítése.  
Az intézményvezetőknek különösen nagy gondot kell fordítni a jövőben e szemlélet 
alakítására. 

3.2. Speciális általános iskolák és speciális szakiskolák helyzete 

 
Általános iskolai feladatellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai oktatással együtt) 3 

Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 40 

Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 29 

Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással 

és magántanulókkal együtt) 312 

Általános iskolai magántanulók száma 9 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma 312 

Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai 

tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) 312 

Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók 

száma 108 

Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma 

(gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) 14 

8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban 

(gyógypedagógiai oktatással együtt) 43 

A napközis tanulók száma az általános iskolákban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 289 

Átmeneti és tartós állemi nevelésbe vettek száma 24 
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Részletezve 

OM azonosító: 038407 038558 038559 

Intézmény neve: Móra 

Ferenc. Ált. 

Isk. 

Berkes 

János Á.I., 

SzaKI. Koll. 

Göllesz 

Viktor Á.I., 

Szaki., Koll. 

Fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat 

Főállású pedagógusok száma: 
24 25 44  

Tanulók száma az intézmény körzetében 
 104 - 

e Halmozottan hátrányos helyzetűek - -  

Az intézménybe járó tanulók száma: 
93 104 230 

Intézmény neve: Móra Ferenc. 

Ált. Isk. 

Berkes János 

Á.I., SzaKI. 

Koll. 

Göllesz 

Viktor Á.I., 

Szaki., Koll. 

Magántanulók száma: 
1 1 7 fő 

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma (diszlexia 

és egyéb részképességzavarok is): 93 104 230 

e Integráltan   -  

 

gyógypedagógiai tagozaton 

93 104 

 

230 

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma: 
26 8 75 

Más település(ek)ről bejáró általános iskolás tanulók 

száma: 49 7 102 

eb
bő

l Halmozottan hátrányos helyzetűek 

-  

 

15 

Megjegyzés:Móra Ferenc Általános Iskolában a hátrányos helyzetű tanulók száma 76 fő 
A tanulók száma a szakiskolai tanulókat is tartalmazza 
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Speciális Iskola és Kollégium
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Az intézményekben sok hátrányos helyzetű tanuló van. A legtöbb halmozottan hátrányos 
helyzetű tanuló a Göllesz Viktor Általános és Szakiskolában van, a kollégiumba járó tanulók 
50%-a a halmozottan hátrányos helyzetű. 

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás humán erőforrása általános iskolában és 

szakiskolában 

Főállású gyógypedagógusok létszáma 

(egy fő több helyen is szerepel, szakjai miatt) 54 

oligofrén pedagógus 16 

tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos 31 

értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szakos  

logopédus 10 

pszichopedagógus 4 

szurdopedagógus vagy hallássérültek 

pedagógiája szakos 4 

szomatopedagógus  

eb
bő

l 

tiflopedagógus vagy látássérültek 

pedagógiája szakos 3 

SNI tanulók létszáma: 427 

Enyhe fokban értelmi fogyatékos 266 

Középsúlyos értelmi fogyatékos 124 

Diszlexia, egyéb részképesség zavar 22 

Súlyos magatartási, tanulási zavar 13 

eb
bő

l 

Egyéb 2 
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A humán erőforrás rendelkezésre áll ezen intézményekben. Vizsgálat tárgyát képezheti, hogy 
ezen gyerekek közül hányan lennének képesek integrált oktatásban részt venni. Ezen formát a 
közoktatási törvény is erősen preferálja 

Lemorzsolódás aránya az intézményben 2003-/2004.-2006/2007.tanév között 

 
 

Évfolyamismétlők aránya 

(%) 

Magántanulók aránya 

(%) 

Az előző tanévben 250 

óránál többet hiányzó 

tanulók aránya (%) 

 összlétszá

mon belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszám

on belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszám

on belül 

HHH-

tanulók 

körében 

Móra F. 
8-22% 10-20 1,8-2,8% 3,8 1,4-1,8% 3,8% 

Berkes J 
2-7.7% 2-0.9% 2-9%  1-4% 0,9% 

Göllesz V. 
3-5 0,1-0,2 1-2  2% 0.2 

 

Móra Ferenc Általános Iskolában a szülő kérésére ismételtek a tanulók. A többi esetben nem 
kiugró a lemorzsolódás aránya 
Az iskolai tervekben mindhárom mutató csökkentése szerepel az elkövetkező tanévekben. 
 

Továbbtanulási mutatók az intézményben 2003-/2004.-2006/2007.tanév között 
Mindhárom iskolában az általános iskola korú tanulók beiskolázása 100%-os a speciális 
szakiskolákba. 
 

Tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban 
Mindhárom intézményben működik napköziotthon és szakkör. A napközis tanulók száma 
jelen tanévben változatos képet mutat 10-70% között mozog. A legkisebb a Berkes L. Ált. 
Iskolában és szakiskolában, 50% Göllesz V. Ált.Iskolában és Szakiskolában  és legnagyobb a 
Móra F. Ált.Iskolában. Ezen feladat ellátását célszerű megvizsgálni, különös tekintettel a 
hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozóan. 
A Móra F. és Berkes J. Iskolában ezen kívül működik nyári tábor és erdei iskola. 
 

Kompetencia mérések 
Az intézmények nem vesznek részt az országos mérésen, mivel a feladatok nem alkalmasak a 
speciális iskolába járók számára. Fontos lenne azonban ezen tanulók számára, fejlesztés 
szempontjából, közös diagnosztikus mérés bevezetésére megyei szinten. 

Humán-erőforrás az iskolai oktatásban 
Az intézményekben megfelelő. A hiányzó szakokat átképzéssel oldották meg illetve oldják 
meg. 
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Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben 

eszköz/létesítmény darab 

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő 

szoba 5 

nyelvi labor  

szükségtanterem  

számítástechnikai szaktanterem 2 

számítógép (min. P4 szintű) 30 

ebből  internet hozzáféréssel 30 

tornaterem 2 

A Göllesz Viktor Általános Iskola és Szakiskolában nincs tornaterem 

Berkes János Általános Iskola és szakiskola, Kollégium 
A kollégium 1885-ben épült Dőry Kastélyban helyezkedik el. Nagyon régi épület, aminek a konyha és 
vizesblokk felújítására 2003 – 2004 évben került sor fenntartói beruházásból. 
Az épületnek a teljes felújítására nagyon nagy szükség lenne A megnövekedett tanulólétszámhoz és 
feladatellátáshoz szükséges lenne néhány bővítésre: 
- A zsúfoltság megszűntetése érdekében a kollégiumi hálók számának növelése. 
- A fejlesztő szobák és termek számának növelése. 
- A megnövekedett tanulólétszámnak megfelelő méretű tornaterem kialakítása. 
- A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola moduláris képzéséhez szükséges gyakorlati szaktantermek 

kialakítása. 
 Fejlesztő iskolai feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra megteremtése. 
- A közoktatási törvény módosításából adódó lehetőségek kihasználásához a feltételek megteremtése 
- Az intézmény sportpályájának szilárd burkolattal történő ellátása. 
- Az intézmény akadálymentesítése – jelenleg a kerekes székes tanuló mellett, társuló fogyatékosságként 

több tanulónál jelen van a mozgásnehezítettség. 

Módszertani képzettség az intézményekben.  
Preferált formák: 

- Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, 
- Kooperativ tanulás, 
- Projektpedagógi, 
- Drámapedagógia. 

Mindenképpen szükséges a résztvevők számának növelése ezen képzéseken, hiszen a 
kompetencián alapuló oktatás bevezetéséhez ezen ismeretekre, képességekre szükség van. 
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Intézményi és szervezeti együttműködések 

Együttműködés jellege Szervezetek, intézmények 

Rendszeres kapcsolat 

(gyakoriság) 

Alkalmi találkozók (jelölje 

X-szel) 

Nincs kapcsolat 

(jelölje X-szel) 

Cigány kisebbségi 

önkormányzat 

 x  

Családsegítő hetente   

Gyermekjóléti szolgálat hetente   

Védőnők hetente   

Civil szervezetek sokféle szervezettel tartanak kapcsolatot az intézmények 

 

Milyen módon történik a halmozottan hátrányos tanulók státuszának megállapítása és 
nyilvántartása? Milyen tanórai és tanórán kívüli programokkal segítik az SNI-s és a 
halmozottan hátrányos tanulók felzárkózását? 
Iskolák tájékoztatása 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók státuszának megállapítása jegyzői hatáskör. Azokat a tanulókat 
sorolják be ebbe a kategóriába, akiket a jegyző védelembe vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultak, és a gyermek szülője maximum az általános iskola 8. osztályát fejezte be sikeresen. Erről a szülő 
önkéntes nyilatkozatot tesz. A jegyző egy évre szóló hatósági igazolványt állít ki a tanuló számára, mely alapján 
a gyermek különböző kedvezményekre jogosult. 
A határozatokat az intézmény elkülönítve tárolja, és kezeli. 
 
Móra F. Általános Iskola programjai  
A hátrányos helyzet leküzdését szolgáló programok 

- fejlesztő programok, egyéni korrekció 
- szakkörök 
- kulturális események 
- egészségnevelési programok 
- szülőklub 
- másság elfogadását segítő programok 

Fejlesztő programok, egyéni korrekciók 
Az iskolába lépéskor minden első osztályos gyermek részt vesz a Bemeneti mérések komplex felmérő 
programban, és annak eredménye alapján részesítik a megfelelő felzárkóztató foglalkozásokban. A program 
célja, hogy pótolja azokat a hiányosságokat, amelyeket a gyermek a családi hátteréből adódnak (gyér szókincs, 
testséma hiányos ismerete, szociális képességek alacsony szintje, stb.) melyek megléte feltétlen szükséges az 
eredményes elinduláshoz. 
A fejlesztő foglalkozások továbbfolytatódnak a felsőbb osztályokban is a kötelezően biztosított egyéni 
korrekciók keretében, osztályonként heti két-három órában. A hátrányok leküzdése nemcsak az egyéni 
foglalkozások keretében történik, hanem a tantárgyi órák differenciált munkaformája is lehetővé teszi ezt. 
Szakkörök 
A pedagógusok nemcsak a tanulók felzárkóztatására fordítanak nagy gondot, hanem a tehetséges gyerekek 
felkarolására és képzésére is. A különböző szakkörök jó lehetőséget biztosítanak tehetségük kibontakoztatására. 
Számos országos kulturális fesztiválon szereztek arany és ezüst minősítést, sportolóik számos megyei, országos , 
sőt európai versenyen végeztek a dobogó felső fokán.  
Kulturális események 
Az iskolának számos hagyományos programja van, melyek családi és történelmi eseményekhez, valamint a jeles 
napokhoz kapcsolódnak. Pl: Mikulás, Karácsony, Móra Napok, Március 15., Farsang, Madarak Fák Napja, 
Irodalmi játszóházak stb. Ezekre az eseményekre való felkészülés során sok irodalmi művel ismerkednek meg, 
történelmi ismereteket sajátítanak el. A próbák alatt megtanulnak együttműködni, egymásra figyelni. Az 
előadások, fellépések nagy örömöt szereznek, és élményt nyújtanak a szereplőknek és a nézőknek egyaránt. 
Egészségnevelési program 
Az iskolában megvalósuló egészségnevelési program hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy elsajátítsák az 
általánosságban elfogadott és alkalmazott alapvető tisztálkodási szokásokat. A testi higiénia mellett a családi 
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életre nevelést is kiemelten kezeli az iskola. Ebbe beletartozik a szexuális felvilágosítás, család életének, 
gazdálkodásának megszervezése, egészséges táplálkozás, és csecsemőápolás ismeretei. Az egészségnevelés 
fontos része a káros szenvedélyekkel kapcsolatos felvilágosítás, és az ezektől való elterelés. Ebben az iskola 
drogügyi koordinátora és a rendőrség szakembere is feladatot vállal. A családi devianciákon túl, találkoznak a 
családon belüli erőszakkal is. Ezek feltárásában, és a rendőrségi, bírósági eljárásban az iskola nevelői is segítik a 
gyermekvédelmi felelős és a Családsegítő Szolgálat munkáját. 
Szülőklub 
A gyerekek családi háttere szükségessé teszi, hogy ne csak a gyerekek felzárkóztatását tartsák szem előtt a 
pedagógusok, hanem a szülőknek is nyújtsanak hasznos információkat, praktikus tanácsokat életvezetési 
problémáik megoldásához. 
 Ezért rendeztek már több alkalommal szülőklubot, melynek témái:  

- a gyermeknevelés 
- egészségügyi ellátás 
- szociális ellátás  
- jogsegélynyújtás 
- otthoni tanulást segítő módszerek  
 
 

A másság elfogadtatását segítő programok 
Évente megrendezésre kerül a „Gyere hozzánk vendégségbe” című program, melynek során a városban lévő 
többségi általános iskolák tanulói megismerkedhetnek a különböző fogyatékossági típusokkal, (siket, vak, 
mozgássérült, értelmi fogyatékos) és a fogyatékkal élők gondjaival, mindennapjaival. Az iskola, melybe 
tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek járnak nyílt napokat rendez az ép tanulók számára, ez idő alatt 
részt vehetnek a tanítási órákon, és megismerkedhetnek az órákon használt tankönyvekkel, eszközökkel. A 
programokon elsajátíthatják, hogy miként fogadják el, és segítsék az arra rászoruló társaikat. 
 
Berkes J. Általános Iskola és Szakiskola, Kollégium 

- egyéni fejlesztés 
- szocializáció 
- logopédia 
- mozgáskorrekció 
- szakkörök: úszás, sport, kosár, erőemelő, néptánc, főzőszakkör, számítógépes, moderntánc… 
- (napközis) délutáni tanóra 
- Tehetséggondozás 
- kirándulások 
- Erdei tábor 
- Nyári tábor 
- Kulturális találkozókon való részvétel 
- Civil szervezetek által szervezett programokon való részvétel 
 

Göllesz Viktor Általános Iskola és Szakiskola, Kollégium 
 
Egyéni fejlesztő fogalakozások, differenciált óraszervezés, szakkörök, rendezvények, tájékoztató előadások. 
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2.3.3.Középfokú intézmények 

Intézményi alapadatok 

OM azonosító: 036381 036385 200914 

Intézmény neve: Tolnai L. 

Gimnázium, 

Kollégium 

Sztárai 

Gimnázium 

Szent L. 

Középiskola 

Fenntartó neve: Tolna Megyei Önkörmányzat 

Főállású pedagógusok száma: 
37 20 192 

Az intézménybe járó tanulók száma: 
275 312 2538 

Magántanulók száma: 
-- 1 26 

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma 

(diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 85 2 71 

integráltan 5 2 71 

eb
bő

l 

Diszlexiás osztályban 80 -  

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

tanulók száma: 7 2 25 (Á.I) 

Más település(ek)ről bejáró általános iskolás 

tanulók száma: 

73 11 

1753 naponta 

bejáró 

315 kollégista 

eb
bő

l Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

tanulók száma:  1  

 

Feladatellátási hely 

(neve és címe) 

Funkció 

 

Főállású 

pedagógusok 

létszáma 

Gyermekek, 

tanulók száma 

HHH 

gyermekek, 

tanulók száma 

SNI és 

részképesség 

zavaros 

gyermekek, 

tanulók száma 

Tolnai Lajos Német 

Nemzetiségi és 

Kéttannyelvű 

Gimnázium 

gimnáziumi 27 275 7 85 

 Kollégiumi 

nevelés, 

étkeztetés 

 

10 

 

144 

 

- 

 

65 

Sztárai Mihály 

Gimnázium 

Gimnáziumi 

oktatás 

20 312 2 2 
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Szent László Középiskola 

Székhely Intézmény 7100 
Szekszárd Széchenyi u. 2-
14. 

Gimnázium 2 19 - - 

Székhely Intézmény 7100 
Szekszárd Széchenyi u. 2-
14. 

Szakközépiskol
a 72 - 5 

Egészségügyi- Szociális 
Tagintézmény  
7100 Szekszárd  
Kecskés F. u. 8-10. 

Szakközépiskol
a 15 - 4 

Vendéglátó Tagintézmény 
7100 Szekszárd 
Hunyadi M. u. 7. 

Szakközépiskol
a 20 

1441 

- 1 

Székhely Intézmény 7100 
Szekszárd Széchenyi u. 2-
14. 

Szakiskola 28 - 18 

Egészségügyi- Szociális 
Tagintézmény  
7100 Szekszárd  
Kecskés F. u. 8-10. 

Szakiskola 11 

- 

7 

Vendéglátó Tagintézmény 
7100 Szekszárd 
Hunyadi M. u. 7. 

Szakiskola 16 

1003 

- 
6 

Általános Iskolai 
Tagintézmény 
7100 Szekszárd 
Keselyűsi u. 

Általános iskola 9 75 25 30 

Fiú Kollégium 
7100 Szekszárd 
Auguszt I. u. 

Kollégium 8 
- 

Leány Kollégium 
7100 Szekszárd 
Bencze F. u. 

Kollégium 9 

315 - 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma nem pontos adat, nincs pontos nyilvántartás. 
A középfokú intézményekben az SNI –s tanulók száma:138. Ebből 80 fő önálló osztályba jár 
(diszlexiás). Vizsgálandó, hogy ezen tanulók integrált oktatása felsőbb évfolyamokon 
megvalósítható-e? A többi tanuló integrált oktatásban részesül. 

Lemorzsolódás aránya az intézményben 
A két gimnáziumban minimális. A Szent László Középiskolában összesített adat nem áll 
rendelkezésre, részletezve: 

- Vendéglátó tagintézmény: 3,2-3,5%, 
- Székhely Intézmény: 2%, 
- Általános Iskolai tagintézmény:7-14%, 
- Egészségügyi tagintézmény: 2-4.5% között mozog. 

Nem jelentős. Az általános iskolai tagintézmény túlkoros tanulókat foglalkoztat, itt magas. A 
tagintézmény kimenő rendszerben megszűnik. 
 

 



 19 

Továbbtanulási mutatók az intézményben /2003-2004.-2006/2007 

 

 
Egyetem%) Főiskola% 

Egyéb felsőfokú 

% 

Érettségi(%)+ 

(szakiskola) 

Nem tanult tovább 

(%) 

 összléts

zámon 

belül  

HHH-

tanulók 

körében

összlétsz

ámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétsz

ámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszá

mon belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszá

mon belül 

HHH-

tanulók 

körében 

Tolnai L. 

Gimnázium 15-20  20-30  23-27  20-33  5-13  

Sztárai M. 

Gimnázium 25-33  28-30  12-20  10-20  5-7  

Szent L. 

Székhely Nincs adat 

Vendéglátó 

Tagint. Nincs adat 

Eü. Tagint. 4-8  12-26  50-60    9-21  

Ált.Isk. 

Tag. Int.       

szakiskola

:77-93%  7-23%  

 

Az intézmények számára fontos mutató a továbbtanulás. Ezért fontos ennek pontos 
nyilvántartása. Láthatóan a főiskolai és egyéb felsőfokú intézménybe való beiskolázás a 
jelentősebb. 
A két gimnázium esetében az egyetemi továbbtanulás- ismerve a tanulói összetételt- 
megfelelő. 
 

Kompetencia mérések eredményei 

 2003 2004 2006 2007 

Országos 

kompetencia-

mérés 

eredménye 

Iskola 

átlaga  

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

HHH 

tanulók 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

HHH 

tanulók 

átlaga 

Szövegértés                                              Tolnai Lajos Gimnázium 

10. évfolyam 516 500 484 499 528 501 

Matematika 

10. évfolyam 
491 500 496 497 505 499 
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Sztárai Mihály Gimnázium 

Szövegértés 

10. évfolyam 568 500 561 499 575 501 

Matematika 

10. évfolyam 550 500 551 497 562 499 

 

Szent László Középiskola 

Székhely Intézmény 

Szövegértés 

10. évfolyam 399 

509 

566 

500 499 

447 

505 

532 

- 501 

Matematika 

10. évfolyam 430 

540 

547 

500 497 

441 

508 

514 

- 499 

Megjegyzés: 1. helyen szakiskola 
  2. helyen szakközépiskola 
  3. helyen gimnázium 
Vendéglátó Tagintézmény 

Szövegértés 

10. évfolyam 525 500 478 499 489  501 

Matematika 

10. évfolyam 540 500 475 497 502  499   

 

Egészségügyi Intézmény 

 

Szövegértés 

10. évfolyam - 500 - 499 498  501  

Matematika 

10. évfolyam - 500 - 497 468  499 

 
Általános Iskola Tagintézmény 

 

Szövegértés 

6. évfolyam  500 - 509 - - 493 

8. évfolyam 
– – - 500 361 

Nincs 

adat
497 
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Matematika 

6. évfolyam - 500 - 505 - - 493 

8. évfolyam 
– – - 500 374 

Nincs 

adat
494 

 

A gimnáziumi tagozat és szakközépiskolai tagozat teljesítménye az országos átlag fölött van. 
A szakiskolai tagozat átlag alatti teljesítményt mutat. A vendéglátóipari tagintézmény 2006-
ban matematikából az átlag fölött teljesített. Az egészségügyi tagintézmény az ismert adatok 
alapján az országos átlag alatt teljesített. 
Az általános iskolai területen a tanulók teljesítmény mind szövegértésből, mind 
matematikából 8. évfolyamon igen gyenge eredményt ért el. (A tanulók összetétele 
determinálta ezt az eredményt. Túlkoros tanulók, nehezen motiválhatók a tanulásra.) 
A kompetenciamérés adatai fontos diagnosztikus értékkel bírnak. Ez segítséget nyújt a 
tanulók egyéni fejlesztéshez, különösen a hátrányos helyzetű tanulók esetében. Fontos mutató 
is egyben, nyilvántartása, elemzése szükséges az intézmények számára. 
 

Humán-erőforrás az iskolai oktatásban 
A hiányokat átképzéssel oldják meg az iskolák. A továbbképzési terveket ennek megfelelően 
alakítják 

Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben 

 

eszköz/létesítmény darab 

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő 

szoba 1 

nyelvi labor 1 

szükségtanterem 1 

számítástechnikai szaktanterem 19 

számítógép (min. P4 szintű) 557 

ebből internet hozzáféréssel 557 

tornaterem 5 

Tornaterem nincs a Sztárai M. Gimnáziumban. A közelben levő sportcsarnokba járnak  
testnevelési órákra. 
 

Módszertani képzés kiemelt területei: 
- Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, 
- Kooperativ tanulás, 
- Projektpedagógia, 
- Drámapedagógia, 
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A résztvevők számának bővítésére feltétlenül szükség van, (kivételt képez a Tolnai L. 
Gimnázium és Szent László Középiskola, akik részt vesznek a HEFOP pályázatban) hiszen a 
kompetencián alapuló oktatás bevezetéséhez fejlett módszertani kultúrára van szükség. 
 

Intézményi és szervezeti együttműködések 
- Cigány kisebbségi önkormányzattal alkalomszerű, 
- Védőnők, gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő havonta, hetente (szükség szerint 
- Sokféle civil szervezettel tartanak fenn kapcsolatot az intézmények 

 
HHH tanulók nyilvántartása: 
Milyen tanórai és tanórán kívüli programokkal segítik az SNI-s és a halmozottan 
hátrányos tanulók felzárkózását? 
Az iskolák válaszai: 
A HHH tanulók számának megállapítása az osztályfőnökök, valamint a gyermekvédelmi felelős „ismeretei” 
alapján történik. Az intézményekben hivatalosan nem vezetnek nyilvántartást a HHH tanulókról. Becslés alapján 
a tanulók 20%-a HHH. 
 
A Szent László Középiskola részt vesz a HEFOP 3.1.2 pályázatban „Térségi Iskola és Óvodafejlesztő 
Központok a kompetencia alapú oktatás elterjesztése érdekében” (TIOK) keretében felmenő rendszerben a 
szakiskolai tagozaton több kompetenciaterületen (szövegértés-szövegalkotás, matematika, szociális életvitel, 
életpálya-építés, idegen nyelv, IKT) folyik kompetencia alapú oktatás. A projekt jó lehetőséget teremt a SNI, 
valamint a halmozottan hátrányos tanulók felzárkóztatásához. 
Egyéb: 

- délutáni tanórai foglalkozásokon külön program  
- logopédiai ellátás 
- egyéni fejlesztés 
- sportfoglalkozások (íjászat - mint sport – pedagógiai kísérlet) 
- kiscsoportos foglalkozások 

 

2.3.4. A intézmények szakember-ellátottsága 

Az előírt képesítés 

feltételeket a 

személyzet 

hiánytalanul 
Feladatok 

Teljesíti 
Nem 

teljesíti 

Hiányok megnevezése 

Óvodai nevelés X  

Általános iskolai oktatás X  

Pedagógiai szakszolgálat X  

Egészségügyi alapellátás -  

Szociális alapellátás -  

Szociális intézményi ellátás X  

Gyermekjóléti alapellátás -  

Gyermekjóléti szakellátás X  
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Szakember ellátottság szempontjából a településen a közoktatási oktatás- nevelés terén és az 
egészségügyi, a szociális alapellátásban az előírt képesítési feltételeket hiánytalanul teljesítik 
az alkalmazottak. A továbbképzések szervezetten, a megye igényeit figyelembe véve és a 
pedagógiai programok célkitűzései szerint folynak. 
 

2.3.5. Az önkormányzati hozzájárulásának mértéke a megye által fenntartott 

intézményekben 

 

Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft) 

1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás 

(Ft) 

OM 

azonosít

ó intézmény neve 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

 Speciális Óvoda 14 923 000 16 312 000 14 910 000 1 356 636 1 359 333 1 491 000

 

Berkes János 

Általános Iskola 177 652 000 179 180 000 168 994 000 1 708 192 1 739 612 1 609 467

 

Bezerédj Pál 

Általános Iskola 67 530 000 69 029 000 56 891 000 597 611 775 607 632 122

 

Göllesz Viktor 

Általános Iskola 254 426 000 258 112 000 262 371 000 1 025 911 1 107 777 1 130 909

 

Móra Ferenc 

Általános Iskola 88 319 000 105 884 000 104 472 000 767 991 937 027 949 745

 

Ady Endre 

Középiskola 565 238 000 590 078 000 581 397 000 413 488 412 931 397 672

 

Hunyadi Mátyás 

Középiskola 192 853 000 208 238 000 212 296 000 358 463 365 330 380 459

 

Dr. Kelemen 

Endre 

Szakközépiskola 317 316 000 313 609 000 321 096 000 518 490 549 228 632 079

 

Sztárai Mihály 

Gimnázium 127 978 000 131 977 000 127 565 000 418 229 418 975 419 622

 

Tolnai Lajos 

Gimnázium 182 352 000 187 037 000 188 343 000 693 354 680 135 702 772

 

Minden iskola létszámának és feladatának megfelelő támogatást kapott az előző években. A 
Szent László Gimnázium még nem szerepel, mert az összevont intézmény 2007/2008. 
tanévben kezdte el működését, itt az előd intézmények szerepelnek. 
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3. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a 
megye által fenntartott intézményekben? 

 
1. A megyei fenntartású intézményekben magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma, a 
regisztrált, nyilatkozattal alátámasztott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 
azonban csak becsült. Az SNI-s gyermekek aránya kissé magasnak tűnik a középfokú 
intézményekben (spec.szakiskola) itt nem szerepel).Ez kiemelt feladatot jelent a középfokú 
intézmények számára. 
2. Egy speciális óvoda és három általános iskola, két szakiskola és kollégium áll az enyhe, a 
középsúlyos és egyéb súlyos problémákkal küzdő tanulók számára. A speciális ellátás a 
megyében minden gyerek számára biztosított. 
 
3. Az intézmények, a rendelkezésre álló adatok alapján, a gyógypedagógiai tagozatot 
leszámítva, nem folytatnak szegregáló gyakorlatot. Vizsgálandó a Tolnai L. Gimnáziumban 
működő diszlexiás osztály. 
 
4. A gimnáziumok és szakközépiskolák jó eredményeket érnek el a kompetenciaméréseken.  
A szakiskolai eredmények gyengébbek az országos átlagnál. 
 
5. A lemorzsolódás az általános iskolában (túlkoros tanulók) esetében magas, a többi 
intézményben átlagos. 
 
6. A Speciális Általános Iskolában végző diákok az országos átlagot meghaladó arányban 
folytatják tanulmányaikat speciális szakiskolában.  
A középiskolák beiskolázási adatainál nem derül ki, hogy hány hátrányos helyzetű tanuló 
tanul tovább felsőfokú iskolában. A beiskolázási mutató fontos indikátor az intézmény 
megítélésében. 
 
7. Az iskolákban eddig nem igényelték az integrációs, és a képesség-kibontakoztató 
támogatást. Az igény-benyújtás alapfeltétele a nyilvántartás reális helyzetet tükröző 
létrehozása. 
 
8. A megyei önkormányzat anyagi lehetősége szerint támogatja az általa fenntartott 
intézményeket.  
 
9, A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számának minél pontosabb meghatározása 
fontos feladat. 
 
10. Az iskolán kívüli segítő programokban való részvételre kevés számszerű adat van Nem 
derül ki, hogy hány hátrányos és halmozottan hátrányos tanuló vesz részt a foglalkozásokon. 
 

11. A tanórán kívüli programokban (elsősorban napközi) való részvételt változatos képet 
mutat. Vizsgálata célszerű. 
 
12 A humán erőforrás esetleges hiányát továbbképzéssel, átképzéssel biztosítják 
 
13. Az intézmények infrastruktúrája felülvizsgálatot igényel. 
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4. A helyzetelemzésből következő lépések 
 

Az esélyegyenlőség 
érvényesülésének vizsgálati 

szempontjai 
Szükséges lépések, beavatkozások 

A megyei fenntartású 
intézményekben nem azonosítottak 
még teljes körűen, a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek. 

• Meg kell teremteni a megbízható adatszolgáltatást és 

nyilvántartást ezen a téren. Fel kell mérni, és el kell 

érni, hogy a szülők nyilatkozzanak. Be kell vonni a 

meggyőző munkába az érintett szakembereket, a 

védőnőt, a szociális munkást a kisebbségi 

önkormányzat képviselőit, a pedagógusokat. Meg kell 

magyarázni az érintett szülőknek, milyen előnyeik 

származhatnak a gyermekeiknek abból, ha 

nyilatkoznak. 

Az intézmények, kivétel a 
diszlexiás osztályt, a rendelkezésre 
álló adatok alapján, a 
gyógypedagógiai tagozatot 
leszámítva, nem folytatnak 
szegregáló gyakorlatot.  

Beavatkozási lehetőségek: 
• A gyógypedagógiai tagozaton tanuló gyermekek

felülvizsgálatát kell kérni a szakértői bizottságtól. 

Integrált oktatásukat –amennyiben a szakértői 

vélemény engedi- meg kell oldani.  

• A diszlexiás osztály esetében szintén felül kell

vizsgálni, mennyiben lehetséges az integrált oktatás 

A kompetenciamérés adatai szerint 
az országosnál gyengébb a 
általános iskolában és 
szakiskolában tanuló diákok 
teljesítménye. 

Beavatkozást igényel: 
• Felülvizsgálatot és intézkedést igényel: 

• A kompetencia mérés eredményeinek nyilvántartása, 

ezen belül a hátrányos helyzetű tanulók helyzetének 

vizsgálata. 

• MIP-ben meghatározott mérési rendszer alkalmazása, 

benne az egyéni fejlődési utak nyomon követése. 

 
A speciális általános és 
szakiskolában nincs a kompetencia 
méréshez hasonló értékelés 

• Célszerű lenne megyei szinten a kompetenciaméréshez 

hasonló a speciális iskola követelményeihez igazodó 

mérési rendszert kialakítani 

Az iskolákban eddig nem 
igényelték az integrációs, és a 
képesség-kibontakoztató 
támogatást.  
 

Beavatkozást igényel: 
• Az igénybenyújtás alapfeltétele a nyilvántartás reális 

helyzetet tükröző létrehozása. 
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Intézményi infrastruktúra 
felülvizsgálata 
 
 

Beavatkozást igényel: 
 

• Intézkedési terv készítése 

Az iskolán kívüli segítő 
programokban való részvétel 
növelése. 

Beavatkozást igényel: 
• Meg kell teremteni a lehetőségét az Útravaló ösztöndíj-

és egyéb programokban a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek részvételének növelésére. 

A tanórán kívüli programokban 
való részvétel növelése, különös 
tekintettel a halmozottan hátrányos 
tanulók esetében 

Beavatkozást igényel: 
• Felülvizsgálatot és intézkedést igényel.  

 

A középiskolák beiskolázási 
adatainál nem derül ki, hogy hány 
hátrányos helyzetű tanuló tanul 
tovább felsőfokú iskolában. A 
beiskolázási mutató fontos 
indikátor az intézmény 
megítélésében 

Beavatkozást igényel: 
• Nyilvántartási rendszer kialakítása 

Humánerőforrás biztosítása Beavatkozást igényel: 
• Továbbképzési tervek felülvizsgálata 

A kompetencia alapú oktatás 
bevezetéséhez szükséges 
továbbképzések megszervezése  

Beavatkozást igényel: 
• Továbbképzési tervek felülvizsgálata 

 
 

5. Az Önkormányzat kötelezettségei és felelőssége 
 
Tolna Megye Önkormányzata a Közoktatási esélyegyenlőségi program végrehajtásáért felelős 
személyt nevez ki, akinek felelőssége: 
 

• Annak biztosítása, hogy a megye által fenntartott oktatási intézmények és a szülők, 
érintett társadalmi és szakmai partnerek megismerjék a Közoktatási esélyegyenlőségi 
programot. 

• A közoktatási intézmények dolgozói, az önkormányzat döntéshozói kövessék a 
Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltakat. 

• Az önkormányzat és a közoktatási intézmények dolgozói minden ponton megkapják a 
szükséges felkészítést és segítséget a Közoktatási esélyegyenlőségi program 
végrehajtásához. 

• Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetben meg kell tenni a szükséges lépéseket. 
 
Tolna Megyei Önkormányzata kijelöli a Közoktatási esélyegyenlőségi program 
megvalósításának irányítóját, akinek feladata: 
 

1. A program megvalósításának koordinálása. 
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2. A program végrehajtásának nyomon követése. 
3. Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása. 

 
Az önkormányzati tisztségviselők és a közoktatási intézmények vezetői felelőssége: 

1. Az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismerete. 
2. A diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítása. 
3. Ismereteik e téren való folyamatos bővítése. 
4. A Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak ismerete, közreműködés annak 

megvalósításában, az esélyegyenlőség sérülése esetén jelzés a program irányítójának.
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6. Akcióterv   
HELYZETELEMZÉS 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
VALÓ HIVATKOZÁS 

CÉL INTÉZKEDÉS FELELŐS 

AZ INTÉZKEDÉS 
MEGVALÓSÍTÁ-

SÁNAK 
HATÁRIDEJE 

AZ INTÉZKEDÉS 
HATÁSÁT MÉRŐ 

INDIKÁTOR 
RÖVIDTÁVON 

AZ INTÉZKEDÉS 
HATÁSÁT MÉRŐ 

INDIKÁTOR 
KÖZÉPTÁVON 

AZ INTÉZKEDÉS 
HATÁSÁT MÉRŐ 

INDIKÁTOR 
HOSSZÚTÁVON 

A megyei önkormányzat 
által fenntartott 
intézményekben meg kell 
teremteni a HHH-s 
gyermekek pontos, 
naprakész nyilvántartását.
 

A HHH-s gyermekek 
naprakész 
nyilvántartása 
A nyilvántartás 
számadatainak 
ismeretében 
intézkedések 
meghozatala, a 
hátrány-kompenzáció 
érdekében 

Tájékoztatás, a szülők 
megismertetése az aláírt 
nyilatkozat adta 
lehetőségekkel. (érintett 
szakemberek összefogása) 
A tények ismeretében az 
esetleges szegregációs 
gyakorlat megszüntetése. 
 

Jegyző 2008. január 31., 
majd folyamatos 

A nyilvántartott 
HHH-s gyermekek 
számának 
növekedése. 
 

A nyilvántartás 
folyamatos 
karbantartása, 
folyamatos naprakész 
információk alapján a 
támogatások 
igényelhetősége 
 

A nyilvántartás 
folyamatos 
karbantartása, 
folyamatos naprakész 
információk alapján a 
támogatások 
igényelhetősége 
 

A napközis és 
tanulószobás tanulók 
számaránya növekedjen, 
illetve szinten maradjon. 

A HH/HHH tanulók 
minél nagyobb 
százalékban vegyék 
igénybe a napközit és 
a tanulószobát alap-
kompetenciáik 
fejlesztése érdekében.
 
 

Tájékoztatás, fórumok 
szervezése szülőknek és 
tanulóknak. A szülők 
meggyőzése 

Iskolaigazgat
ó 

folyamatos A napközis rendszer 
elemzése, esetleges 
átalakítása, igények 
felmérése. 

A HH/HHH tanulók 
70%-a részt vesz a 
napközis 
foglalkozásokon. 

A HH/HHH tanulók 
80%-a részt vesz a 
napközis 
foglalkozásokon 

A kompetencia-mérések 
eredményei alapján 
folyamatos elemző 
munka, intézkedési terv 
készítése szükséges, 
valamint szükség szerint 
a HH/HHH tanulók 
esetén külön intézkedési 
tervek elkészítése. 

A tanulók, és köztük 
a HH/HHH tanulók is 
minél 
eredményesebben 
szerepeljenek a 
méréseken, az átlag 
javuljon. 

Külön intézkedési tervek 
készítése 

Iskolaigazgat
ók 

folyamatos Az intézkedési tervek 
megléte 

Az eredmények 5%-
kal javulnak, a 
különbségek 
csökkennek a 
mérések 
eredményeiben. 

Az eredmények további 
5%-kal javulnak. 

HELYZETELEMZÉS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
VALÓ HIVATKOZÁS 

CÉL INTÉZKEDÉS FELELŐS 
AZ INTÉZKEDÉS 
MEGVALÓSÍTÁ-

SÁNAK HATÁRIDEJE

AZ INTÉZKEDÉS 
HATÁSÁT MÉRŐ 

INDIKÁTOR 
RÖVIDTÁVON 

AZ INTÉZKEDÉS 
HATÁSÁT MÉRŐ 

INDIKÁTOR 
KÖZÉPTÁVON 

AZ INTÉZKEDÉS 
HATÁSÁT MÉRŐ 

INDIKÁTOR 
HOSSZÚTÁVON 
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Humánerőforrás 
teljeskörű biztosítása 
középiskolákban, 
kompetencián alapuló 
oktatás bevezetéséhez a 
továbbképzés 
megszervezése 

A szakos ellátottság 
lefedettségének 
biztosítása 

Továbbképzés, 
átképzés(matematika, 
fizika, angol,testnevelés, 
ének, kompetencia alapú 
oktatásról szóló tanf.) 

Iskolaigazgat
ó 

folyamatos Továbbképzésben 
való részvétel 

Minden tanulót 
szakos tanárok 
tanítanak. 

Minden tanulót szakos 
tanárok tanítanak. 

Az SNI gyermekek 
folyamatos figyelemmel 
kisérése a középfokú 
intézményekben. 
Gyógypedagógiai 
tagozat működtetése. 

Integrált oktatásuk –
amennyiben 
lehetséges-- 
bevezetése. 

Felülvizsgálatuk kérése Jegyző, 
iskolaigazgató

2008. május ------- integrált oktatásuk –
amennyiben 
lehetséges- 
bevezetése. 

Integrált oktatás –
amennyiben 
lehetséges (a szakértői 
bizottság javasolja) 

Az iskolán kívüli segítő 
programokban való 
részvétel növekedjen. 

Minél több HH/HHH 
tanuló bejuttatása 
ezen programokba 

Mentortanárok kiválasztása, 
pályázat benyújtása 

Iskolaigazgat
ók 

2008/2007.tanév Az Útravaló 
programban HHH 
gyermekek részvétele

Az Útravaló 
programban részt 
vevő HHH 
gyermekek aránya 
20%kal nő 

Az Útravaló 
programban részt 
vevő HHH gyermekek 
aránya 50%kal nő 

A középiskolák 
beiskolázási adatainál 
nem derül ki, hogy hány 
hátrányos helyzetű 
tanuló tanul tovább 
felsőfokú iskolában. 
Beiskolázási mutató. 
 

A hátrányos helyzetű 
tanulók aránya 
növekedjen a 
felsőfokú 
beiskolázásnál 

Egyéni fejlesztési tervek 
készítése a felvételihez 
Felvételi nyilvántartás 
vezetése 

Iskolaigazgat
ó 

2008/2009.tanév, 
majd folyamatos 

 A hátrányos helyzetű 
tanulók száma 
növekedjen, 
számszerűsíthető 
legyen 

Sikeres beiskolázás 

A speciális általános és 
szakiskolában nincs a 
kompetencia méréshez 
hasonló értékelés 

Mérési értékelési 
rendszer kialakítása 

Intézkedési terv a rendszer 
kidolgozásához 

Iskolaigazgat
ók 

2008. június 30 2007/2008. tanévben 
megtörténjen a 
kipróbálása 

Folyamatos mérés, 
értékelés 

Megyei átlagok  
megállapítása 

Infrastruktúra 
felülvizsgálata 
 

Intézkedési terv 
készítése 

Felmérések elvégzése  2008.december 31 Az intézkedések 
elkezdődnek 
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7. Megvalósítás 
 
 

Cél Feladat Módszer/eszköz Felelős/gyakoriság 

Minden érintett dokumentumban 
érvényesüljenek az egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó kötelezettségek és a 
program célkitűzései. Intézményi 
esélyegyenlőségi tervek készüljenek 

A közoktatási intézmények 
működését és pedagógiai 
munkáját meghatározó 
dokumentumok, és a 
közszolgáltatásokat 
meghatározó stratégiai 
dokumentumok vizsgálata. 

Dokumentumelemzés Esélyegyenlőségi felelős 
(esetleg külső szakértő 
bevonásával) 

A folyamatos visszacsatolással és 
értékeléssel az egyenlő bánásmód és 
esélyegyenlőség elveinek folyamatos 
érvényesítése. 

Az értékelés, visszacsatolás 
megtervezése 

Munkaterv készítése és az 
ütemezett feladatok végrehajtása 

Esélyegyenlőségi felelős 
Évente  történő ellenőrzés 

Felkészült szakemberek 
döntéshozók, tisztségviselők, 
intézményvezetők az érintett 
területen. 

Továbbképzések, konzultációk, 
fórumok szervezése 

Szakemberek meghívása Esélyegyenlőségi felelős 
Évente történő ellenőrzés 

8. Monitoring és nyilvánosság 
 
 

Cél Feladat Módszer/eszköz Felelős 

Az eredményesség megállapítása Az intézkedésekhez kapcsolt 
indikátoroknak való megfelelés 
mértékének megállapítása 

Az adatok feldolgozása Intézményvezetők és települési 
esélyegyenlőségi felelős 
Évente történő beszámolás 

Minden érintett megismerhesse a 
programban rögzítettek 
teljesülését 

Az éves eredmények közzététele Intézményi fórumok, lakossági 
fórum, az önkormányzat, illetve az 
intézmények honlapjai, helyi sajtó, 
intézményi hírlevelek 

Intézményvezetők és megyei 
esélyegyenlőségi felelős, 
önkormányzati PR/marketing 
szakember 
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9. Konzultáció és visszacsatolás 
 
A közoktatási esélyegyenlőségi program a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények 
életét érinti. Éppen ezért Tolna Megye Önkormányzata vállalja, hogy a programot a 
képviselőtestületi véleményezés és elfogadás előtt konzultációra bocsátja.  
 

10. Szankcionálás 
Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az évi monitoring, az önértékelés során arra 
derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az önkormányzat: 

• elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külső szakértő bevonásával, 
• megállapítja a felelősségeket, 
• intézkedési tervet készít. 
 

A Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról – alapján készültek, így szándékos be 
nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül elbírálásra. 
 

 

Záradék: 
A Közoktatási esélyegyenlőségi programot Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
2007. november 30-án megvitatta, és …/2007. (XI.30.) kgy határozatával elfogadta. 
 

 

 

 

        dr. Puskás Imre 
                a Közgyűlés elnöke 
 


