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1.Bevezetés 
 

Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség Elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény meghatározza azokat az esélyegyenlıséggel kapcsolatos fogalmakat, és 

szempontokat, melyek alapját képezik az alábbi dokumentumnak is, a Közoktatásról szóló, 

többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 89/A §-a értelmében írandó  Társulási 

Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervnek. A legfrissebb kutatások szerint a 

közoktatásban jelen lévı szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlı 

hozzáférést a minıségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. A jelenség 

nem csak a hivatkozott törvény kapcsán vet fel kérdéseket, hanem gyengíti a társadalmi 

kohéziót és rontja Magyarország versenyképességét. A szegregációt eredményezı struktúrák 

lebontásának és az integrált nevelés sikeres megvalósításának egyik kulcsfontosságú 

tényezıje a társadalmi érzékenység felkeltése és pozitív attitőd kialakítása. 

A társadalmi érzékenység, a hátrányos helyzető gyerekek diszkriminációmentes oktatása 

érdekében a támogató helyi társadalmi környezet kialakítása, illetve az integrációs oktatás 

segítését növelı tervek kidolgozása és megvalósítása, valamint az oktatási diszkriminációval 

és a törvénysértı magatartással szembeni fellépés a helyi döntéshozók, a fenntartók képviselıi 

és a pedagógus szakemberek közös felelıssége. Csak a helyi döntéshozók érdekeltsége és 

elkötelezıdése biztosíthatja az esélyegyenlıségi tervek megvalósításának 

eredményességét, ezért fontos a szélesebb körő támogató attitőd kialakítása, a figyelem 

ráirányítása a program célcsoportjának helyzetére, problémáira. 

Az integrált oktatás megvalósítása, s vele a társadalmi kirekesztıdés fokozatos megszüntetése 

- hasonlóan minden közoktatást érintı átalakuláshoz - csak az óvodákban, iskolákban 

történhet. Ezt támasztja alá a 2007-ben készült OECD-jelentés „Ne legyen több iskolai 

kudarc!”  címmel. 

E jelentés az oktatási esélyegyenlıséget az alábbiak szerint határozza meg:  

� Igazságosság (fairness), amely annak biztosítását jelenti, hogy a személyes és 

társadalmi körülmények ne jelentsenek akadályt az oktatási lehetıségek 

kihasználásában. 

� Befogadás (inclusion), amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás 

alapvetı szintje.(pl. hogy mindenki képes legyen olvasni, írni, egyszerő számításokat 

elvégezni.) 
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Megindokolja továbbá az esélyegyenlıség fontosságát az oktatásban: 

� Az igazságos és befogadó oktatás az egyik leghatásosabb eszköz a társadalom 

egyenlıbbé és méltányosabbá tételére. 

� Nagy az oktatás haszna. A jobb iskolázottsággal általában magasabb jövedelem, jobb 

egészség, hosszabb élet, sikeresebb családi élet és állampolgári részvétel jár együtt. 

� Az oktatási kudarc hosszú távú társadalmi és pénzügyi költségei magasak. 

� Az oktatási esélyegyenlıség erısíti a társadalmi összetartozást és bizalmat, alapvetı 

eszköz a migránsok és kisebbségek problémáinak kezelésében. 

 

A két dimenzió igazságosság és befogadás szorosan kapcsolódik: az iskolai kudarc kezelése 

segít leküzdeni a társadalmi hátrányokat, amelyek gyakran okoznak iskolai kudarcot. 

A fenti megállapításból is kiderül, hogy az esélyegyenlıség biztosítása és elımozdítása nem 

összemosható, egymással nem helyettesíthetı fogalmak, egymást kiegészítı célokat jelölnek 

meg. Az esélyegyenlıség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit 

kinyit, lehetıvé tesz az adott védett csoport számára is. Elımozdítása aktív cselekedet, 

eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott 

lehetıségekkel. Esélyegyenlıség érvényesülésérıl csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél 

egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevıvé válik. Ennek szellemében a 

fenntartók fogadókészségét fejleszteni kell, és biztosítani a megkülönböztetés tilalmát, az 

egyenlı bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását és a társadalmi szolidaritást. 

 

Az OECD jelentés ajánlása „Tíz lépés az oktatási esélyegyenlıség felé”: 

 

Az oktatási rendszer felépítése 

1. Korlátozni kell a tanulók korai besorolását elágazó tanulási utakra, és késıbb kerüljön 

sor a tudás szerinti kiválasztásra.  

2. Az iskolák közötti választási lehetıséget úgy kell szabályozni, hogy az kevésbé 

jelentsen kockázatot az esélyegyenlıség megvalósulására.  

3. A középfokú oktatásban legyenek vonzó választási lehetıségek, szőnjenek meg a 

zsákutcák, és megelızéssel legyen elkerülhetı a lemorzsolódás.  

4. Legyen második esély a tanulmányok folytatására, az oktatás hasznából való 

részesülésre. 
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Gyakorlat 
5. Kidolgozott, rendszeres segítséget kapjanak az iskolában lemaradók, és csökkenjen az 

évismétlés.  

6. Erısödjön a kapcsolat az iskola és az otthon között, kapjanak támogatást a hátrányos 

helyzető szülık gyermekeik tanulásának segítésében.  

7. Megfelelı válaszok szülessenek a különbözıségbıl adódó kihívásokra, és biztosítva 

legyen a migránsok és a kisebbségek sikeres befogadása a normál oktatásba. 

Erıforrás-elosztás 
8. Az oktatási rendszer mindenki számára biztosítson jó oktatást, kapjon elsıbbséget a 

kisgyermekkori ellátás és az alapfokú iskolázás.  

9. Célzott erıforrások irányuljanak a leginkább rászoruló tanulókra, hogy a szegényebb 

közösségek legalább olyan szintő ellátást kapjanak, mint a jómódúak, a nehéz helyzető 

iskolák pedig támogatásban részesüljenek.  

10. Az országok tőzzenek ki konkrét célokat az esélyegyenlıség javítása érdekében, 

különösen az alacsony iskolai végzettség és a lemorzsolódás orvoslása céljával. 

A társulási közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervben az esélyegyenlıség 

érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzető 

gyermekek, tanulók és a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók oktatási helyzetére 

a közoktatási intézményekben. Kiemelten fontos horizontálisan érvényesítendı szempont az 

intézmények nevelési és oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az 

intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a 

társulásban a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség, és a halmozottan 

hátrányos helyzető tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. 

Amennyiben a vizsgált esélyegyenlıségi területen az érintett településen, vagy intézményben 

hiányosságok vannak (melyek az esetek többségében az egyenlı bánásmód törvényt sértı 

gyakorlat folytatását, illetve törvénysértı állapotok fenntartásában való közremőködést 

jelentenek), megfelelı korrekciós eljárásokat, beavatkozásokat kell tervezni és azok 

megvalósítását minden eszközzel elısegíteni. 

Az egyenlı bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint 

esélyegyenlıségi alapfeltételnek mind a településen mőködı, azonos típusú intézmények, 

mind azok tagiskolái, feladat-ellátási helyei között, mind az intézményeken belül, az azonos 
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évfolyamok tanulócsoportjai között érvényesülnie kell: a halmozottan hátrányos helyzető 

tanulók aránya közötti különbség legfeljebb 25% lehet. 

Magyarország 2004. évi uniós csatlakozásával soha nem látott lehetıségek nyíltak meg a 

hátrányos helyzető gyerekek iskolai esélyegyenlıségének biztosítására, a közoktatás elıtt álló 

modernizációs feladatok kivitelezése keretében. Ezért az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

az esélyegyenlıség ösztönzése céljából alapvetı feltételként szabja a közoktatás-fejlesztési 

projektek támogatásához, illetve a kiegészítı támogatások odaítéléséhez a 

diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és az esélyegyenlıtlenség csökkentése 

érdekében folytatott esélyteremtı tevékenység tervszerő dokumentálását települési 

közoktatási esélyegyenlıségi programok, intézkedési tervek kidolgozásával és 

megvalósításával. 

A közoktatási intézményeknek a társulási intézkedési tervben rájuk vonatkozóan tervezett 

feladatok megvalósítását Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben 

kell kidolgozniuk. Azon nem állami, nem önkormányzati közoktatási intézményeknek, 

amelyek fenntartói nem igényelnek kiegészítı állami normatívát, Intézményi Közoktatási 

Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet szükséges készíteniük. Minden egyéb esetben az 

intézményre a feladat-ellátási helye szerinti Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi 

Intézkedési Terve vonatkozik.   

 

 

 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

A Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés (KEH) elkészítésének alapvetı célja: 

az esélyegyenlıség biztosítása a gyermekek, tanulók azon csoportjai számára, amely 

csoportok a közoktatás bármely szintjén valamilyen hátránnyal küzdenek.  

Kiemelten fontosnak tartjuk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, 

valamint a tanulási nehézséggel küzdık számára a többi gyermekkel egyenlı esély 

biztosítását. Ezt a célt csak pozitív diszkriminációval lehet elérni, amely ezen csoportok 

elınyben részesítését jelenti. Jelen KEIT e cél elérésének módját és eredményeit rögzíti. 

 

Törvényi felhatalmazás: 
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A 2003. évi CXXVI.törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség 

elımozdításáról kimondja, hogy: 

 

Az Országgyőlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlı méltóságú 

személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a 

hátrányos   megkülönböztetést elszenvedık számára,kinyilvánítva azt, hogy az 

esélyegyenlıség elımozdítása elsısorban állami kötelezettség,tekintettel az Alkotmány 54. § 

(1) bekezdésére, 70/A. §-ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az 

európai közösségi jog vívmányaira a következı törvényt alkotja: 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § Az egyenlı bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén 

tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a 

jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint 

azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékő 

figyelembevételével kell eljárni. 

2. § Az egyenlı bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban 

meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. 

 

Az alábbi paragrafusokban pedig az oktatási-nevelési folyamatokban határozza meg az 

egyenlı bánásmód, esélyegyenlıség szempontjait: 

 

27. § (1) Az egyenlı bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, 

oktatásra, képzésre, 

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

b) amelynek megszervezéséhez az állam 

ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy 

bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - 

hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). 

(2) Az egyenlı bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással 

összefüggésben érvényesíteni kell különösen 

a) az oktatásba történı bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 

elbírálása, 

b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 
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c) a teljesítmények értékelése, 

d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

e) az oktatással összefüggı juttatásokhoz való hozzáférés, 

f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, 

g) az oktatásban megszerezhetı tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, 

h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

i) az oktatásban való részvétellel összefüggı jogviszony megszüntetése során. 

(3) Az egyenlı 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 nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák 

letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetıségét. 

(4) Az oktatási intézményekben nem mőködhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb 

tanulói, hallgatói, szülıi vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok 

lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 

 

28. § (1) Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik 

nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, 

továbbá emiatt az oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány nem éri. 

(2) Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha 

a) közoktatási intézményben a szülık kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, 

b) felsıoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján 

olyan vallási vagy más világnézeti meggyızıdésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy 

nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok 

vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány 

nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag elıírt, illetve 

államilag támogatott követelményeknek. 

(3) A 27. § (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság 

megırzését szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény 

tekintetében jogszabály eltérıen rendelkezhet. 
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29. § Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az 

iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevık 

meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - elınyben részesítési 

kötelezettséget írhat elı. 

 

Az Oktatás és Kulturális Minisztérium (OKM) egyebek mellett a közoktatásról szóló 

1993. LXXIX. törvény 89. §-a értelmében írandó települési közoktatási esélyegyenlıségi 

intézkedési terv kapcsán különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlıség 

elımozdítását kívánja ösztönözni.  

 

 

 

2. Helyzetelemzés 
 

A helyzetelemzés célja, hogy jól beazonosíthatóvá tegye azokat a kritikus pontokat, 

amelyek alapján az intézkedési és akciótervek készülnek. A helyzetelemzést segítı 

adattáblák a vizsgálandó adatok összegyőjtéséhez és elemzéséhez szükségesek és a terv 

mellékletét képezik. A helyzetelemzésnek nagy szerepe van az évenkénti értékelés 

folyamatában, mivel az indikátorok jelentik a kiindulási mutatókat, segíti a változások 

számszerő kimutathatóságát.  

 

A konzorciumi szintő terv alapja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve, illetve a területén mőködı 

intézményfenntartó társulások Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervei. 

 

2.1. Általános helyzetkép 

2.1.1. Elızmények 
 

A TÁMOP 3.3.2 pályázat részvételére létrehozott konzorcium alapja a Pogányvölgyi 

kistérségi társulás, melyhez Nikla és Csömend is csatlakozott.  
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POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS   2005-ben alakult. 

A kistérséghez 10 település tartozik, központja Lengyeltóti.  

Társult települések: 

 

Régió: Dél-dunántúli Régió 

Kistérség neve: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

KSH azonosító: 15571380751132214 

Kijelölt 

önkormányzat: 
Lengyeltóti Város Önkormányzata 

Ssz. A kistérség települései Tagja-e a többcélú társulásnak (I/N) 

1. Buzsák I 

2. Gyugy I 

3. Hács I 

4. Kisberény I 

5. Lengyeltóti I 

6. Öreglak I 

7. Pamuk I 

8. Somogyvámos I 

9. Somogyvár I 

10. Szılısgyörök I 

 

A Kistérség Önkormányzatai - a "helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) 

bekezdésében, valamint „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 

2004. évi CVII. tv. – továbbiakban: Tkt. – 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – abból a 

célból, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb 

körben jussanak hozzá, és az Önkormányzatok e Megállapodás keretében történı 

együttmőködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerő és optimális felhasználásával 

biztosítsák a mind magasabb színtő ellátást, szolgáltatást és településfejlesztést 

Képviselıtestületeik döntése alapján Társulási Megállapodást kötöttek. 
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2.1.2 Intézményhálózat 
A Konzorcium tagjai az alábbi  közigazgatási területére kiterjedıen látják el az 

általános iskolai 1.-8. évfolyamon történı kötelezı általános iskolai  és óvodai 

közoktatási feladatát: 

Buzsák  

Gyugy 

Hács  

Kisberény 

Lengyeltóti 

Öreglak 

Pamuk 

Somogyvámos 

Somogyvár  

Szılısgyörök 

Nikla (nem a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás tagja) 

Csömend (nem a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás tagja) 

A Pogányvölgyi Kistérségben a Társulás tagjai az alábbi intézményfenntartó mikro-körzeti 

társulások által látják el alapfokú közoktatási feladataikat: 

Lengyeltóti központtal (tagjai: Lengyeltóti, Kisberény, Hács, Szılısgyörök, Gyugy 

települések önkormányzatai és Nikla és Csömend- nem a társulás tagja) 

Öreglak központtal (tagjai: Öreglak, Pamuk települések önkormányzatai) 

Somogyvár központtal (tagjai: Somogyvár, Somogyvámos települések önkormányzatai) 

Buzsák központtal (tagjai: Buzsák, Táska települések önkormányzatai. Táska község a 

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás tagja.) 

A mikro-körzeti társulások mőködésének szabályait, s az általuk ellátott feladatokat a 

résztvevık külön megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti társulások a többcélú 

társulási rendszer részei. 
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Pedagógiai Szakszolgálat 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás megbízza Lengyeltóti város, Gyugy, Hács, 

Kisberény községek Önkormányzatainak Képviselı-testületét a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 34. § a), b), d), e), f), h) pontjaiban foglalt gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés és gondozás; fejlesztı felkészítés; nevelési tanácsadás; logopédiai ellátás; 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati 

feladatok ellátásával. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás ezeket a feladatokat az 

általa fenntartott Fodor András Óvoda, Iskola és Egységes Szakszolgálat útján (székhelye: 

8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15.) láttatja el a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

tagjai részére. 

A konzorcium közoktatási feladatait az alábbi szervezeti struktúrában látja el: 

 

Általános Iskola és Óvoda: 

1.Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 

Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Lengyeltóti székhelyintézmény  

 

tagintézményei: 

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola, 1.-8. évfolyamos általános iskola, Szılısgyörök 

Berzsenyi Dániel Általános Iskola, 1.-8. évfolyamos általános iskola, Nikla 

Kincsem  Óvoda, Lengyeltóti 

Lurkó Óvoda, Szılısgyörök 

Napsugár Óvoda, Hács 

Niklai Tagóvoda, Nikla 

 

Mőködési területe: Lengyeltóti, Szılısgyörök, Gyugy, Hács, Kisberény, Csömend, Nikla 

Nikla és Csömend nem a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagja. 

 

 

2. Körzeti Általános Iskola és Óvoda, Öreglak székhelyintézmény 

 

Telephelyei: 
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 Napközi Otthonos Óvoda, Öreglak 

 Napközi Otthonos Óvoda, Öreglak, Barátihegy 

  

Mőködési területe: Öreglak, Pamuk 

 

3. Szent László Király Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Somogyvár 

 

Telephelyei: 

Szent László Király Általános Iskola  

tagintézménye:  

Somogyvámosi Általános Iskola és Óvoda, Somogyvámos 

 Napköziotthonos Óvoda Somogyvár 

 

Mőködési területe: Somogyvámos, Somogyvár 

 

4. Buzsáki Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Buzsák  

 

Tagintézményei: 

 Táskai Tagóvoda, Táska 

Telephelyei: 

         Óvodai Intézményegység, Buzsák 

 

Alapdokumentumnak tekintjük a kistérség 2005-ben készült Közoktatási Intézkedési Tervét, 

az intézmények Alapító Okiratát, Pedagógiai Programját, Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatát, Intézményi Minıségirányítási Programját. 
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2.1.2. Demográfiai adatok 
 
Buzsák 
 
Lakónépesség száma 1463 
Állandó népesség száma 1403 
Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 15 
Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 31 
Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 128 
Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 79 
Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) -317 
 
 

összesen 

Külterületen élık száma: 

24 

Hátrányos 
helyzetőek / 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetőek  

3-5 éves gyermekek 
száma 0 0 
ebbı
l óvodába jár 0 0 eb

bı
l 

általános iskolás 
tanulók száma  0 0 

    
 
 
 
Csömend 
 
Lakónépesség száma 344 

Állandó népesség száma 347 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 13 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 7 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 37 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 15 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) - 8 fı 
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Gyugy 

Lakónépesség száma 295 

Állandó népesség száma 285 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 16 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 12 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 30 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 14 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) -31 

 

összesen 

Külterületen élık száma: 

5 

Hátrányos 
helyzetőek / 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetőek  

3-5 éves gyermekek 
száma 0  
ebbı
l óvodába jár 0  eb

bı
l 

általános iskolás 
tanulók száma  0  

Hács  

Lakónépesség száma 418 

Állandó népesség száma 406 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 9 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 15 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 46 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 23 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) -143 

 

összesen 

Külterületen élık száma: 

11 

Hátrányos 
helyzetőek / 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetőek  

3-5 éves gyermekek 
száma 2 2/2 
ebbı
l óvodába jár 1 1/1 eb

bı
l 

általános iskolás 
tanulók száma  1 1/1 
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Kisberény 

Lakónépesség száma 172 

Állandó népesség száma 175 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 7 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 10 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 28 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 13 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) -14 

 

Lengyeltóti 

Lakónépesség száma 3085 

Állandó népesség száma 3085 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 73 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 92 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 338 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 155 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) -40 

 

összesen 

Külterületen élık száma: 

189 

Hátrányos 
helyzetőek / 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetőek  

3-5 éves gyermekek 
száma 5 4/0 
ebbı
l óvodába jár 5 4/0 eb

bı
l 

általános iskolás 
tanulók száma  20 14/8 

 
összesen Etnikailag szegregált 

(telepszerő) lakókörnyezetben 
élık száma: 323 

HH / HHH  

3-5 éves gyermekek 
száma 30 30/24 
ebbı
l óvodába jár 30 30/24 eb

bı
l 

általános iskolás 
tanulók száma  48 48/48 
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Nikla 

Lakónépesség száma 746 

Állandó népesség száma 764 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 36 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 24 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 88 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 44 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) -  93 fı 

Öreglak 

Lakónépesség száma 1671 

Állandó népesség száma 1656 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 44 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 80 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 193 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 87 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) -169 

 

összesen 

Külterületen élık száma: 
Öreglak - Barátihegy összes 

426 

Hátrányos 
helyzetőek / 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetőek  

3-5 éves gyermekek 
száma 22 22/12 
ebbı
l óvodába jár 22 22/12 eb

bı
l 

általános iskolás 
tanulók száma  43 43/26 

 
összesen Etnikailag szegregált 

(telepszerő) lakókörnyezetben 
élık száma: Öreglak - 

Barátihegyi telep 108 

HH / HHH  

3-5 éves gyermekek 
száma 8 8/8 
ebbı
l óvodába jár 5 5/5 eb

bı
l 

általános iskolás 
tanulók száma  23 23/23 
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Pamuk 

 

Lakónépesség száma 271 

Állandó népesség száma 283 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 15 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 14 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 36 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 21 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) +73 

 

Somogyvámos 

 

Lakónépesség száma 779 

Állandó népesség száma 801 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 38 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 35 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 93 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 40 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) 202 

 

 

Somogyvár  

Lakónépesség száma 1894, 

Állandó népesség száma 1853, 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 64, 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 44, 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 208, 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 117, 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) +440 
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összesen 

Külterületen élık száma: 
Somogyvár - Besliahegy 

56 

Hátrányos 
helyzetőek / 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetőek  

3-5 éves gyermekek 
száma 3 3/3 
ebbı
l óvodába jár 3 3/3 eb

bı
l 

általános iskolás 
tanulók száma  4 4/4 

 
összesen Etnikailag szegregált 

(telepszerő) lakókörnyezetben 
élık száma: Somogyvár - 

Vityapuszta 237 

HH / HHH  

3-5 éves gyermekek 
száma 14 8/7 
ebbı
l óvodába jár 10 8/7 eb

bı
l 

általános iskolás 
tanulók száma  46 31/26 

 

Szılısgyörök 

Lakónépesség száma 1218 

Állandó népesség száma 1204 

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 24 

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 24 

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 117 

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 50 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) -137 
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Az állandó népesség száma korcsoportok szerint (fı)* 
 

A település neve 0-1 
évesek 
száma 

1-2 
évesek 
száma 

2-3 
évesek 
száma 

3-4 
évesek 
száma 

4-5 
évesek 
száma 

5-6 
évesek 
száma 

6-10 
évesek 
száma 

10-14 
évesek 
száma 

14-16 
évesek 
száma 

16-18 
évesek 
száma 

18-20 
évesek 
száma 

20-24 
évesek 
száma 

Buzsák 8 14 22 24 20 24 66 73 47 63 55 78 
Gyugy 4 9 8 5 5 7 18 20 9 14 10 12 
Csömend              
Hács 13 11 7 9 10 12 31 27 19 9 14 26 
Kisberény 9 6 7 7 8 9 19 18 14 10 8 11 
Lengyeltóti 56 59 67 74 67 68 203 212 133 129 122 231 
Nikla             
Öreglak 45 55 46 46 50 40 96 114 69 60 58 130 
Pamuk 10 3 6 3 2 7 16 16 12 11 7 19 
Somogyvámos 16 12 15 13 9 8 59 44 19 20 16 39 
Somogyvár 18 16 26 19 21 31 91 110 41 48 43 98 
Szılısgyörök 18 22 17 13 18 21 65 73 38 44 52 63 
Kistérség 
összesen 

205 221 243 237 230 251 730 780 448 471 440 785 

 
* A MÁK területi igazgatóságai által kiküldött, 2005. év január 1-i állapotot tükrözı  adatok 
 
A kistérség településein stagnálás, minimális csökkenés prognosztizálható. 
 

Nemzetiségi arányok a társulás területén. 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001 Somogy megye  

 

Település Cigány  Ukrán Szlovén Szerb Román Német Lengyel Horvát  

Buzsák 25        

Csömend         

Gyugy 1        

Hács -     3  2 

Kisberény 46    1    

Lengyeltóti 206 3   2 19  1 

Nikla         

Öreglak 33  1  3 1   

Pamuk 29     1 1  

Somogyvámos 76   1  2 1  

Somogyvár 83     1   

Szılısgyörök 6     3   
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Legjellemzıbb a cigány nemzetiség, legmagasabb érték Kisberényben 26,7 %, Pamuk 

10,7 %, Somogyvámos 9,4 %, Lengyeltóti 6,6 % 

 

Az intézményeknek nincs adata a tanulók nemzetiségérıl. 

 

Szociális helyzet a településeken: 

 
 
 

Öreg
lak 

Gyu
gy 

Hács Kisb
erén

y 

Leng
yeltó

ti 

Pam
uk 

Som
ogyv
ámos 

Som
ogyv

ár 

Szılıs
györök 

Csöme
nd 

Nikla Buzsák 

Munkanélküli 
 

144 35 58 33 282 36 89 173 99 32 105 108 
Ebbıl tartósan 
munkanélküli 

81 7 13 12 93 9 47 81 24 8 64 70 
Hány háztartás kap 
rendszeres szociális 

63 16 33 24 114 19 61 140 28   56 
Hányan kapnak rendszeres 
szociális segélyt? 

63 16 33 24 114 19 61 140 58   59 
Hány gyermek után 
igényelnek rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményt? 

172 25 49 34 256 63 121 234 62   127 

Azon gyermekek száma, 
akiknek a szülei 
nyilatkoztak halmozottan 
hátrányos helyzetükrıl 

62 14 15 25 154 25 107 106 6   52 

Azon gyermekek száma, 
akinek szülei nem 
nyilatkoztak 

100 11 34 9 102 38 14 128 0   75 

 

 

Hácson 1 fı, Öreglakon 3 fı, Somogyváron 4 fı halmozottan hátrányos helyzető 3 évet 

betöltött gyermek nem jár óvodába. 

 

Gyugy, Hács, Lengyeltóti, Öreglak esetében külterületeken is élnek családok, szinte 

mind halmozottan hátrányos helyzetőek, míg Lengyeltóti, Öreglak, és Somogyvár 

esetében etnikailag szegregált lakókörnyezet is jelen van.   

Az itt élı gyermekek számára a településen biztosított a közszolgáltatás, amit iskolabusz 

hálózat segít. Öreglak-Barátihegyen helyben megoldott az óvodai ellátás.
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2.2. Közszolgáltatások elérhetısége a társulás területén 
 

 

Településneve/

szolgáltatás 

Óvodai 

nevelés 

Általános 

iskolai 

oktatás 

1-4. 

Általános 

iskolai 

oktatás 

5-8. 

Alapfo

kú 

mővész

etoktat

ás 

Gyógyped

agógiai 

ellátás 

 

Korai 

fejlesztés 

és 

gondozás 

 

Fejlesztı 

felkészítés 

 

Nevelési 

tanácsadás 

 

Logopédiai 

ellátás 

 

Továbbtanulá

si, 

pályaválasztá

si tanácsadás 

 

Gyógy-

testnevelés 

 

Buzsák 
 

H H H M/5 M/5 E HM/8 M/5 HM/4 M/5 E 

Csömend M/5 M/5 M/5 M/10 M/10 M/10 M/10 M/10 M/10 M/10 M/10 
Gyugy M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 

Hács H M5 M5 M5  M5 HM/4 HM/4 M5 HM/4 M5 M5 

Kisberény M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 

Lengyeltóti  H H H H H H H H H H H 

Nikla H H H M/12 M/12 M/12 M/12 M/12 M/12 M/12 M/12 

Öreglak H H H M/10 H+HM/7 M/10 H M/10 HM/16 H H 

Öreglak-Baráti M5 M5 M5 M15 M5 M M5 M15 M/16 M5 M5 

Pamuk M/7 M/7 M/7 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 

Somogyvámos H H M/4 M/4 M/19 M/19 M/19 M/19 M/19 M/19 E 

Somogyvár H H H,HM/40 HM/4 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 H 

Szılısgyörök H H H M/5 H M/5 H HM HM M/5 HM 
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 Gyerme

kjóléti 

szolgálta

tás 

Bölcsıde Családi 

napközi 

Iskolai 

napköz

i 

Házi 

gyermekfe

lügyelet 

Családok 

átmeneti 

otthona 

Jelmagyarázat 
H = helyben 
E = ellátatlan 
HM 2 = helyben, más településrıl kijáró szakember(ek) – heti hány órában 
M 4 = más településen - távolsága 

 

Buzsák HM/8 M/5 E H E E 
Csömend M/10 M/10 E M/5 E E 
Gyugy M5 M5 E M5 E E 

Hács M5 M5 E M5 E E 

Kisberény M5 M5 E M5 E E 

Lengyeltóti  H H E H E E 

Nikla M/12 M/12 E H E E 
Öreglak M/10 M/10 E H E E 

Öreglak-Baráti M15 M15 E M5 E E 

Pamuk HM/8 M/15 E M/7 E E 

Somogyvámos HM/2 M/19 E M/4 E E 

Somogyvár HM/8 M/15 E H E E 

Szılısgyörök HM E E H E E 

Jelmagyarázat 
H = helyben 
E = ellátatlan 

HM 2 = helyben, más településrıl kijáró szakember(ek) – heti hány órában 
M 4 = más településen - távolsága 
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Megállapítások a táblázat alapján: 

Az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, valamint a logopédiai ellátás minden 

településen megoldott helyben, vagy kis távolságon belül.  

Különösen nagy számban ellátatlan:   

Családi napközi, házi gyermekfelügyelet, családok átmeneti otthona. 
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2.3. Óvodai nevelés helyzete 
 

Kihasználtság és kiegyenlítettség mutatói: 

HH HHH SNI Óvoda 
/tagintézmény 
neve 

Feladat-ellátási  
hely 
 
 

F
ér
ı
he

ly
 

F
el

ve
tte

k 

K
ih

as
zn

ál
ts

ág
 

Fİ % Fİ % Fİ % 

S
N

I s
ze

gr
eg

ál
t 

Kincsem  
Óvoda,  

Lengyeltóti 
 

132 122 94 66 54 35 28,6 0 0 0 

Lurkó Óvoda  Szılısgyörök 35 34 97 6 17,6 2 5,8 0 0 0 

Táskai 
Tagóvoda 

Táska 25 18 72 15 83 0 0 0 0 0 

Napsugár 
Óvoda 

Hács 25 18 72 14 78 11 61 0 0 0 

Niklai 
Tagóvoda 

Nikla 30 26 86 23 88,4 17 65,3 0 0 0 

Napközi 
Otthonos 
Óvoda 

Öreglak 70 61 87 27 87 12 19,6 0 0 0 

Napközi 
Otthonos 
Óvoda 

Öreglak, 
Barátihegy 

30 21 70 20 95 14 66,6 0 0 0 

Szent László 
Király 
Általános 
Iskola és 
Óvoda 

Somogyvár 62 56 90 32 57 8 14 0 0 0 

Szent László 
Király 
Általános 
Iskola 
tagintézménye 
Iskola és 
Óvoda 

Somogyvámos 
 
 

25 22 88 20 91 19 86 0 0 0 

Buzsáki 
Általános 
Iskola és 
Napközi 
Otthonos 
Óvoda 

Buzsák 43 32 74 16 50 6 8,1 0 0 0 

Táskai 
Tagóvoda 

Táska  18  15 83 0 0 0 0 0 

Összesen:  434 428 87 254 60% 125 30% 0 0 0 
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A számok magukért beszélnek:  

hátrányosan helyzetőek aránya  60% 

halmozottan hátrányosan helyzetőek aránya 30 

Kiegyenlítettséget tekintve jelentıs eltérések tapasztalhatók 17,6% és 95% között. 

 

A legmagasabb arányszámok mutathatók ki 

Napközi Otthonos Óvoda, Öreglak 

Napközi Otthonos Óvoda, Öreglak, Barátihegy 

Táskai Tagóvoda, Táska 

Szent László Király Általános Iskola tagintézménye Iskola és Óvoda Somogyvámos 

         intézményekben, de a  

 

Lurkó óvodát kivéve mindenhol 50% feletti adatok jelennek meg, ami rendkívül magas 

országos viszonylatban is. 

 

A kihasználtság magas, mivel az óvodai beiratkozás folyamatos, további létszámnövekedés 

várható év végéig, így elgondolkodtató, hogy 2010-ben minden gyermek óvodáztatása 

biztosítható lesz-e. 

 

A sajátos nevelési igényő gyermekek nincsenek az óvodai nevelésben, aminek vizsgálata 

azért nagyon fontos, mert az iskolákban nagy számban megjelennek, s a korai felismerés és 

fejlesztés meghatározó lenne fejlıdésük szempontjából. Annak ellenére van így, hogy  

erre problémára az intézkedési tervben is nagy hangsúlyt fektettek: (részlet az intézkedési 

tervbıl) 

„Fontos annak a szándéknak a megemlítése, amelyet a Lengyeltóti Kistérség a védınıi 

szolgálattal kötött megállapodás alapján kíván megvalósítani, nevezetesen, hogy a védınık 

jelzései alapján az óvodai nevelés megkezdése elıtt bevonjuk a korai fejlesztésbe azokat a 

gyermekeket, akik szülési rendellenességek, egyéb okok folytán erre rászorulnak. Ezt 

mindenképpen szervezetté akarjuk tenni annak érdekében, hogy a gyermekek idejében 

megkaphassák a szakszerő ellátást, ezáltal óvodai fejlesztésük, majd ezt követıen iskolai 

elımenetelük zavartalan legyen. Óvodáztatás tekintetében legfontosabb célkitőzésünk, hogy a 

Kistérség valamennyi 3-6 éves gyermeke részére biztosítani tudjuk az óvodai ellátást, ezzel 

együtt a rászorulóknak az ingyenes étkeztetést és a szakszerő, 3 éven át tartó iskola 

elıkészítést, fejlesztést.” 



EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Budapest 

28 

Konzorciumi szintő Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés 

 

2.3.1 Hozzáférés biztosítása a településeken: 
 

Óvodai nevelésben nem részesülı 3 évet betöltött gyermekek száma településenként: 

A kimutatás jelentısége a 2010-re elıírt kötelezı óvodai ellátás biztosítása, illetve a 

halmozottan hátrányos helyzető gyermekek minél korábbi óvodáztatásában rejlik. A társulás 

célja, hogy a 3-6 éves gyermekek lehetıleg lakóhelyükön vehessék igénybe az óvodai 

szolgáltatást. 

Buzsák 

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 32 16 5 
Óvodába jár: 32 16 5 
Helyben 32 16 5 
más településre eljáró    

társuláson belüli 
(településnevekkel)    

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

 

Csömend 

Óvodás korúak száma: 
 12 HH HHH 
Óvodába jár 12 2 2 
Helyben 0   
más településre eljáró 12 2 2 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Nikla  4 fı 2    2 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel) Marcali 8 0 0 

 

Gyugy 

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 12   
Óvodába jár: 7 3 1 
Helyben 0   
más településre eljáró 7 3 1 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Szılısgyörök 4 
Lengyeltóti 2 

1 
2 

1 
0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

5 gyermek évközben iratkozik be az óvodába, a 3 éves kor betöltésekor. 
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Hács  

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 18   
Óvodába jár: 18 14 11 
Helyben 18 14 11 
más településre eljáró 0   

társuláson belüli 
(településnevekkel)     

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

 

Kisberény 

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 11   
Óvodába jár: 11 11 6 
Helyben 0   
más településre eljáró 11 11 6 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Lengyeltóti 11 11 6 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

Lengyeltóti 

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 122   
Óvodába jár: 122 66 35 
Helyben 122 66 35 
más településre eljáró 0   

társuláson belüli 
(településnevekkel)     

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

Nikla 

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 25   
Óvodába jár: 25 21 15 
Helyben 22 21 15 
más településre eljáró 3 0 0 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Öreglak 1 
 0 0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel) Marcali 2 0 0 

Öreglak 

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 91   
Óvodába jár: 91 54 30 
Helyben 82 47 27 
más településre eljáró 9 7 3 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Somogyvár 3 
Lengyeltóti 6 

3 
4 

3 
0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    
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Pamuk 

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 18   
Óvodába jár: 18 18 14 
Helyben 0   
más településre eljáró 18 18 14 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Öreglak 6 
Somogyvár 12 

6 
12 

3 
11 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

 

Somogyvámos 

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 35   
Óvodába jár: 24 20 19 
Helyben 22 20 19 
más településre eljáró 2 0 0 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Somogyvár 2 0 0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

A Krisna völgy családjai 5 éves kor elıtt nem igénylik az óvodáztatást, az iskolák tapasztalatai alapján 

iskola-alkalmasságuk megfelelı. 

 

Somogyvár,  

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 44   
Óvodába jár: 31 7 2 
Helyben 31 7 2 
más településre eljáró 0   

társuláson belüli 
(településnevekkel)     

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

13 gyermek évközben iratkozik be az óvodába, ahogy a 3 éves kort elérik. A felvételnél a HH és HHH 

gyermekek elınyben részesülnek. 

 

Szılısgyörök 

HH HHH Óvodás korúak száma: 
 38   
Óvodába jár: 38 8 7 
Helyben 34 6 6 
más településre eljáró 4 0 0 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Lengyeltóti  4 0 0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

 

 



EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Budapest 

31 

Konzorciumi szintő Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés 

A társulás területén élı 3-6 éves gyermekek száma, akik nem vesznek igénybe óvodai 

szolgáltatást: 8 fı. Intézkedési terv szükséges. 

A Pogányvölgyi Kistérségi Társulás területén érvényesül a szabad óvodaválasztás elve. 

Nem minden településen biztosított helyben az óvodáztatás. 

A kistérségi társulás iskolabusz hálózatot mőködtet. Mivel az óvodás gyermekek 

közlekedése különösen nagy körültekintést igényel, a somogyvári óvodába járó 

vityapusztai gyermekeket óvodapedagógus kíséri az iskolabusz járaton. 

 

 

Utazási feltételek, az összes óvodás gyermek esetében: 

Óvodába járók száma: 428 

Bejárók: 66 

Azok a családok, akik nem lakóhelyükön veszik igénybe az óvoda szolgáltatást az alábbiak 

szerint oldják meg közlekedésüket: 

Tömegközlekedéssel: 14 fı 

Iskolabusszal: 32 fı 

Falugondnoki szolgálattal:- 

Egyéni (szülı szgk.-val) 16 fı 

 

 

 

2.3.2Az óvodai nevelés sajátosságai 
 

Minden óvoda alapító okiratában alaptevékenységei között szerepel: 

Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése. Kivétel a somogyvári és somogyvámosi 

feladatellátási hellyel mőködı Szent László Király Általános Iskola és Napköziotthonos 

Óvoda. 

Az étkezési támogatást a törvényi elıírásnak megfelelıen biztosítják. 
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2.4. Általános iskolák helyzete 
Kihasználtság mutatói: 

Általános iskola/tagintézmény neve Feladat-ellátási  

hely 

 

 

 

 F
ér
ı
he

ly
 

F
el

ve
tt 

lé
ts

zá
m

 

K
ih

as
zn

ál
ts

ág
 %

 

Fodor András Óvoda, Általános Iskola, 

Alapfokú M ővászetoktatási Intézmény 

és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató 

Intézmény 

Lengyeltóti 400 392 98 

Gárdonyi Géza Általános Iskola Szılısgyörök 120 91 76 

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Nikla 100 80 80 

Körzeti Általános Iskola és Óvoda Öreglak 176 157 89 

Szent László Király Általános Iskola és 

Óvoda,  

Somogyvár 300 217 72 

Szent László Király Általános Iskola 

tagintézménye Iskola és Óvoda 

Somogyvámos 45 34 76 

Buzsáki Általános Iskola és Napközi 

Otthonos Óvoda   

Buzsák 190 124 65 

Összesen: 1521 1095 72 

 

Az intézményekben a kihasználtság-mutatója változó, de az SNI gyermekek számításával ez 

tovább nı. Az intézmények között jelentıs eltérés nincs. 
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2.4.1. A hozzáférés lehetıségeinek mutatói az általános iskolai oktatásban 
 
Buzsák  
 
  HH HHH  
Alsó tagozatos: 57   
Helyben 57   
más településre eljáró    

társuláson belüli 
(településnevekkel)     

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

Felsı tagozatos: 69   
Helyben 67   
más településre eljáró    

társuláson belüli 
(településnevekkel)     

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel) Kposvár 2   

 
Csömend 
        HH/HHH 
Alsó tagozatos (1-4.) 11 5/3 

helyben - - 

más településre eljáró 11 5/3 

eb
bı

l 

eb
bı

l 

települések nevei: 
Nikla       2 
Marcali    9 

Marcali  4/2 
Nikla     1/1 

Felsı tagozatos (5-8.) 20 6/5 

helyben - - 

más településre eljáró 20 6/5 

eb
bı

l 

eb
bı

l 

települések nevei: 
Nikla         4 
Marcali    16 

Nikla        2/2 
Marcali    4/3 

 

Gyugy 

  HH HHH  
Alsó tagozatos: 11 5 0 
Helyben 0   
más településre eljáró 11 5 0 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Lengyeltóti  10 
Szılısgyörök  1 

4 
1 

0 
0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel) 0   

Felsı tagozatos: 14 5 1 
Helyben 0   
más településre eljáró 14 5 1 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Szılısgyörök 4 
Lengyeltóti 10 

2 
3 

1 
0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    
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Hács  

  HH HHH  
Alsó tagozatos: 18 11 5 
Helyben 0   
más településre eljáró 18 11 5 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Lengyeltóti 18 11 5 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

Felsı tagozatos: 22 9 5 
Helyben 0   
más településre eljáró 22 9 5 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Lengyeltóti 22 9 5 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

 

Kisberény 

 összesen 22 HH 16 HHH 15 
Alsó tagozatos: 10 10 5 
Helyben 0   
más településre eljáró 10 10 5 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Lengyeltóti  10 10 5 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

Felsı tagozatos: 12 8 7 
Helyben 0   
más településre eljáró 12 8 7 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Lengyeltóti 9 
Somogyvár 3 

5 
3 

4 
3 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

 

Lengyeltóti 

 összesen HH HHH 
Alsó tagozatos: 192 93 64 
Helyben 192 93 64 
más településre eljáró 0   

társuláson belüli 
(településnevekkel)     

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

Felsı tagozatos: 200 81 59 
Helyben 200 81 59 
más településre eljáró 29 29 29 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Somogyvár 29 29 29 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    
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Nikla 

 

Alsó tagozatos (1-4.) 38 33/29 

helyben 34 33/29 

más településre eljáró 4  

eb
bı

l 

eb
bı

l 

települések nevei: 

Marcali          4 fı  
Felsı tagozatos (5-8.) 47 40/32 

helyben 40 40/32 

más településre eljáró 7  

eb
bı

l 

eb
bı

l 

települések nevei: 
Marcali  4 fı 
Somogyvár 3 fı  

 

Öreglak 

 összesen HH HHH 
Alsó tagozatos: 84 51 30 
Helyben 75 44 27 
más településre eljáró 9 7 3 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Lengyeltóti 6 
Somogyvár 3 

4 
3 

0 
3 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

Felsı tagozatos:    
Helyben 82 32 23 
más településre eljáró 37 37 29 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Buzsák 1 
Somogyvár 29 
Lengyeltóti 6 

1 
29 
4 

0 
29 
0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel) Marcali 1 0 0 

 

Pamuk 

 összesen HH HHH 
Alsó tagozatos: 15 11 8 
Helyben 0   
más településre eljáró 15 11 8 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Somogyvár 10 
Öreglak 4 

6 
4 

5 
3 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel) Kaposvár 1 1 0 

Felsı tagozatos: 28 28 21 
Helyben 0   
más településre eljáró 28 28 21 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Öreglak 7 
Somogyvár 21 

7 
21 

5 
16 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel) 0   
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Somogyvámos 

 összesen 39  HH 19 HHH 11 
Alsó tagozatos: 38 32 29 
Helyben 34 29 27 
más településre eljáró 4 3 2 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Somogyvár 4 3 2 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

Felsı tagozatos: 54 39 34 
Helyben 0   
más településre eljáró 54 39 34 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Somogyvár 52 
Öreglak 2 

39 
0 

34 
0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

 

Somogyvár  

 összesen HH HHH 
Alsó tagozatos: 82 29 22 
Helyben 81 29 22 
más településre eljáró 1 0 0 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Lengyeltóti 1 0 0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel)    

Felsı tagozatos: 137 29 18 
Helyben 136 29 18 
más településre eljáró 1 0 0 

társuláson belüli 
(településnevekkel)     

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel) Somogyjád 1 0 0 

 

Szılısgyörök 

 összesen HH HHH 
Alsó tagozatos: 56 13 2 
Helyben 34 13 2 
más településre eljáró 22 0 0 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  Lengyeltóti 6 0 0 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel) Balatonboglár 16 0 0 

Felsı tagozatos: 79 17 8 
Helyben 57 16 7 
más településre eljáró 12 1 1 

társuláson belüli 
(településnevekkel)  

Lengyeltóti  7 
Somogyvár 1 

0 
1 

0 
1 

eb
bı

l 

társuláson kívüli 
(településnevekkel) Balatonboglár  4 0 0 
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Befogadó települések, ahol 40%-nál magasabb hh arányú településrıl a bejáró tanulók száma eléri/meghaladja a 10 fıt. A bejáró 
tanulókat kibocsátó települések oszlopban a 40%-os hh tanulói arányt meghaladó index-szel rendelkezı települések adatai vannak  
feltüntetve.  
 
 
Lengyeltóti 
Befogadó település  Település1, ahonnan 10-nél több tanuló jár be.   Település2 
10-nél több tanulót 
befogadó 
intézmény/tagintézmé
ny/telephely 

 intézmény 
/telephely/tagintézmény
1.  

Intézmény 
/telephely/tagintézm
ény2 

intézmény 
/telephely/tagintéz
mény1.  

intézmény/telephely/
tagintézmény2 

Neve  Fodor András 
Általános Iskola… 

HÁCSRÓL   
/GYUGYRÓL 

KISBERÉNYBİL ÖREGLAKRÓL SZİLİSGYÖRÖKB
İL 

Címe Lengyeltóti     
Tanulószám 392 40                 19 19 13 12 
Ebbıl hh tanuló 169 20                7 16 8 5 
Ebbıl halmozottan 
hátrányos helyzető 
tanuló 

119 10  0 15 0 5 

Sni tanuló 79 5  2 10 6 3 
Ebbıl szegregáltan 
oktatott sni tanuló 
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Öreglak  
Befogadó település  Település1, ahonnan 10-nél több tanuló jár be. 
 10-nél több tanulót 

befogadó 
intézmény/tagintézmény/t
elephely 

Intézmény 
/telephely/tagintézmény1. 

intézmény 
/telephely/tagintézmény
2 

Neve Öreglak Pamuk  
Címe Nagy J. u. 12.   
Tanulószám 157 11  
Ebbıl hh tanuló 76 7  
Ebbıl halmozottan 
hátrányos helyzető tanuló 

50 7  

Sni tanuló 16 3  
Ebbıl szegregáltan 
oktatott sni tanuló 

- -  

Somogyvár 

Befogadó település  Település1, ahonnan 10-nél több tanuló jár be.   Település2 
10-nél több tanulót 
befogadó 
intézmény/tagintézmény/te
lephely 

2006/2007 év intézmény 
/telephely/tagintézmény1.  

intézmény 
/telephely/tagintézmény
2 

intézmény 
/telephely/tagintézmé
ny1.  

intézmény/telephely/tagi
ntézmény2 

intézmény/telephely/tagi
ntézmény2 

Neve  Szent László Király ÁLT 
.ISK. S.vár 

Szent László Király ÁLT 
.ISK. S.vár 

Szent László Király ÁLT 
.ISK. S.vár 

Szent László Király 
ÁLT .ISK. S.vár 

Szent László Király ÁLT 
.ISK. S.vár 

Szent László Király ÁLT 
.ISK. S.vár 

Címe Somogyvár Kossuth.L.32 Somogyvámos Somogyvár-Vityapuszta 
Somogyvár 
közigazgatási területe 

Pamuk Öreglak Balatonboglár 

Tanulószám 88 39 31 14 3 1 
Ebbıl hh tanuló 51 19 22 7 3 1 

Ebbıl halmozottan 
hátrányos helyzető 
tanuló 

25 11 14 0 0 0 

Sni tanuló 8 1 5 0 1 1 
Ebbıl szegregáltan 
oktatott sni tanuló 

0      
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Befogadó település  Település1, ahonnan 10-nél több tanuló jár be.   
10-nél több tanulót 
befogadó 
intézmény/tagintézmény/te
lephely 

 intézmény 
/telephely/tagintézmény1.  

intézmény 
/telephely/tagintézmény
2 

Neve  Buzsáki Általános Iskola 
és Napközi Otthonos 
Óvoda 

Táska   

Címe 8695. Buzsák, Fı tér 2. 8696. Táska  
Tanulószám 94 30  
Ebbıl hh tanuló 58 24  
Ebbıl halmozottan 
hátrányos helyzető tanuló 

31 16  

Sni tanuló 17 7  
Ebbıl szegregáltan 
oktatott sni tanuló 

0 0  

 

A települések közötti átjárás a társulások kialakításával és szülıi döntéssel indokolható. A közlekedés megoldott, iskolabusszal, 

tömegközlekedéssel, szülıvel egyénileg. Az utazás 15 percet nem haladja meg, a gyermekek számára hátrányt, szegregációt nem jelent.
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Utazási feltételek: Alsó tagozat Felsı tagozat Összesen 

Tömegközlekedéssel: 37 52 89 

Iskolabusszal: 77 119 196 

Falugondnoki szolgálattal: 0 0 0 

Egyéni (szülı szgk.-val) 5 1 6 

 

 

Iskolabusz mőködtetése: 

 

Az iskolabuszok elıre egyeztetett menetrend szerint közlekednek. A buszok kihasználtságát 

növeli, hogy a járatokon kívül esı idıszakokban közremőködnek a gyermekek uszodába, 

versenyekre, regionális szakköri foglalkozásokra való szállításában. A gyermekek 

iskolabusszal történı szállításakor az intézmények pedagógusai felügyeletet biztosítanak. 

Minden település 15 percen belül elérhetı. 

Az iskolabusz az alábbi településeket nem érinti. Öreglak, Somogyvámos, Pamuk. Ezekben 

az esetekben a tömegközlekedés nagyon jó, nem igényelték a szolgáltatást. 
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2.4.2. Kiegyenlítettség vizsgálata az általános iskolai ellátásban: HH/HHH/SNI-r ıl 2007 évi,  egyébrıl 2006-2007 évi adatok 
HH HHH Továbbtanulási mutatók 

% 

SNI Évfolyamis

métlı 

aránya % 

Magántan

ulók 

aránya % 

250 óránál 

többet 

hiányzók 

aránya 

Gimnáziu
m 

SZKI Szakiskola Spec. 
szakiskola 

Nem tanul 
tovább 

Intézmény/Tagintézmé
ny neve 

 

 

 
lé

ts
zá

m
 

fı % fı % 

% 

H
H

/

H
H

H
 % 

H
H

/

H
H

H
 % 

H
H

/

H
H

H
 % 

H
H

/

H
H

H
 % 

H
H

/

H
H

H
 

F
ı
 

%
 

% HH 

/HH
H 

% HH/ 

HH
H 

% HH/ 

HHH 

Fodor András Óvoda, 
Általános Iskola 
(Lengyeltóti) 

392 174 44 123 31 21 - 39 2/0 40 4,6/

7,5 

0 - 0 0 87 22 0,3 11,11 0 0 0 0 

Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 
(Szılısgyörök) 

91 29 32 9 10 0 0 57  43  0 0 0  19 21 0 0 0 0 0 0 

Berzsenyi Dániel 
Általános Iskola 
(Nikla) 

80 73 91 61 76 30 - 20 - 50 - 0 0 0 0 24 30       

Körzeti Általános 
Iskola és Óvoda 
(Öreglak) 

157 76 48 50 32 21 0 17 0 54 100 0  8 0 16 10 4,4 8,6 1,2 2,4 1,2 2,4 

Szent László Király 
Általános Iskola és 
Óvoda,  (Somogyvár) 

217 58 27 40 18 24  38 10 38 13 0  0  17 8 5 - 1 -   

Szent László Király 
Általános Iskola 
tagintézménye Iskola 
és Óvoda 
(Somogyvámos) 

34 29 85 27 79 Nem releváns, csak alsó tagozat mőködik 0 0 6 6 6 0 0 0 

Buzsáki Általános 
Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda   

124 82 66 47 38 28 5/0 44 16/

0 

28 14/

0 

0  0  24 19 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Összesen: 109

5 

521 47 357 32 20  36  42      18

7 

17 3,4 5,4 1,9 0,8 0,56 0,56 

Országos átlag:      36,6 43,1 19 1,3  7 2,11 0,61 0,37 
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gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint  
 

Normál (általános) tanterv 
Emelt szintő oktatás és/vagy két 
tanítási nyelvő iskolai oktatás 

Gyógypedagógiai 
csoport, tagozat 

OM 
azonosító 

Intézmény 
neve 

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

034111 

Fodor András 
Óvoda, 
Általános 
Iskola 
Gárdonyi 
Géza 
Általános 
Iskola 392 145/114 79 0 0 0 8 5/4 

034111 

Gárdonyi 
Géza 
Általános 
Iskola 

91 29/9 19 0 0 0 0 0 

034111 

Berzsenyi 
Dániel 
Általános 
Iskola 

80 76/16 24 0 0 0 0 0 

034112 

Körzeti 
Általános 
Iskola és 
Óvoda 129 74/50 16 28  2 0 0 0 

034115 

Szent László 
Király 
Általános 
Iskola és 
Óvoda,  217 17/13 17 0 0 0 0 0 

0334108 

Buzsáki 
Általános 
Iskola és 
Napközi 
Otthonos 
Óvoda   124 82/47 24 0 0 0 0 0 

034115 

Szent László 
Király 
Általános 
Iskola 
tagintézménye 
Iskola és 
Óvoda 32 29/27 0 0 0 0 0 0 

 

A táblázat számai nagyon beszédesek: 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek aránya rendkívül magas, és 

intézményenként is jelentıs eltérés mutatkozik. 27-91%   10-79%. A niklai 80 fıs, nyolc 

osztályos Berzsenyi Dániel Általános Iskolában a HHH tanulók aránya kiemelkedıen magas. 
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Az intézmény ugyan nem tagja a Pogányvölgyi Kistérségnek, ugyanakkor a lengyeltóti Fodor 

András Óvoda, Általános Iskola tagintézménye.  A  niklai HHH tanuló integrált oktatásának 

elımozdítása érdekében intézkedési terv szükséges.    

A továbbtanulás adatai eltérnek az országos átlagtól, a gimnáziumi és szakközépiskolai 

képzésre felvettek száma alacsonyabb, a szakképzésre továbbtanulóké magasabb. A HHH 

tanulók gimnáziumi és szakközépiskolai továbbtanulási arányának növelése érdekében 

intézkedési terv szükséges. 

Nagy figyelmet kell fordítani a nem tovább tanuló gyermekekre! Az öreglaki Körzeti 

Általános Iskola és Óvodának nincs kimutatása ezen belül a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzető gyermekek arányáról. 

A sajátos nevelési igényő gyermekek aránya szintén meghaladja az országos átlagot. 

Különösen fontos ezt vizsgálni abból a szempontból, hogy az óvodákban nincs ilyen gyermek. 

A korai felismerés és fejlesztés segíthetne a fejlesztés hatékonyságán. 

Évfolyamismétlık aránya 4 esetben haladja  meg az országos átlagot 

250 óránál többet hiányzók aránya 3 esetben haladja  meg az országos átlagot 

Magántanulók arányában a Fodor András Óvoda, Általános Iskola kivételével minden 

intézmény túllépi az országos átlagot. 

Emelt szinten egy intézményben (Öreglakon) tanítnak. Az emelt szinten angol nyelvet tanulók 

az angol órát kivéve egy osztályba járnak a többiekkel. Az emelt szinten tanulók között a 

HH/HHH tanulók aránya nagyon alacsony. Intézkedési terv szükséges a HH/HHH tanulók 

arányának növelése érdekében.  

Gyógypedagógiai tagozaton Lengyeltótiban folyik 10 fı számára oktatás.  Itt kizárólag 

értelmileg akadályozott gyermekek tanulnak, akik szakvélemény alapján nem integrálhatók.  

2.4.3.Sajátosságok az általános iskolai oktatásban: 
1.Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 

Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény,  Lengyeltóti székhelyintézmény  

Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás (lassított haladási ütemő 
elsı évfolyamos csoportokkal) 

3-7 éves (indokolt esetben legfeljebb 8 éves) korosztály óvodai nevelése,  

Cigány kulturális nevelés magyar nyelven,  

Sajátos nevelési igényő gyermekek szegregált és integrált nevelése, oktatása(5), 

                                                 
(2) Hatályos: 2006. 02. 13-tól 
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Cigány etnikai kisebbségi oktatás-nevelés,  

Nívó csoportos oktatás (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv),  

Képesség kibontakoztató felkészítés,  

Integrációs felkészítés,  

Napközi otthoni és tanulószobai ellátás,  

Alapfokú mővészetoktatás,  

Egységes pedagógiai szakszolgálati tevékenység, (gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás; fejlesztı felkészítés, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás; 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; 

gyógytestnevelés.)(2)(4),Pedagógiai szakmai szolgáltatás(3 

 

2. Körzeti Általános Iskola és Óvoda, Öreglak székhelyintézmény 

Óvoda nevelés 

Napközi Otthoni és tanulószobai ellátás 

Sajátos nevelési igényő gyermeke integrált nevelése, oktatása 

Cigány kulturális nevelés magyar nyelven. 

Emelt szintő angol oktatás (5-8 oszt.) 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés  

Napközi Otthoni és tanulószobai ellátás, iskolaotthonos felkészítés 

 

 

3. Szent László Király Általános Iskola és Óvoda, Somogyvár 

3-7 (indokolt esetben 8) éves korosztály óvodai nevelése, oktatása különleges helyzetben lévı 

gyermekek támogatása 

Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 

Napközi Otthoni és tanulószobai ellátás 

Sajátos nevelési igényő gyermekek integrációja még nem szerepel az Alapító 

Okiratban. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
(3) Hatályos: 2006. 05. 29-tıl 
(4) Hatályos: 2007. 06. 27-tıl 
(5) Hatályos: 2007. 07. 26-tól 
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4 Buzsáki Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Buzsák  

 Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás. 

Sajátos nevelési igényő (pszichés fejlıdés zavarai, tanulásban akadályozottak) integrált 

nevelése, oktatása 

Napközi Otthoni és tanulószobai ellátás 

Zeneoktatás, zenei képzés együttmőködési, vagy társulási megállapodás keretében 

3-7 (indokolt esetben 8) éves korosztály óvodai nevelése, oktatása, különleges helyzetben 

lévı gyermekek támogatása 

 

 

Az alábbi intézmények igényeltek képesség-kibontakoztató vagy integrációs normatívát: 

 
 
Fodor András Óvoda, Általános Iskola 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 

 

 

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

évfol
yam  

összlét
szám 

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó 

integr
ációs 

összlét
szám 

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó 

integr
ációs 

összlét
szám 

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó 

integr
ációs 

összlét
szám 

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó 

integr
ációs 

1. 58  14 59  10 49  14 49  24 
2. 44  5 44  6 49  17 49  15 
3. 41 4  43  11 42  7 51  18 
4. 47 11  42 4  45  13 43  14 
5. 51  10 45  14 41  8 49  24 
6. 43  9 52  7 45  12 48  12 
7. 51 8  43  9 51  5 50  15 
8. 22 1  49 6  39  7 53  10 
 357 24 38 377 10 57 361  83 392  132 
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Körzeti Általános Iskola és Óvoda 

 

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

évfol
yam  

összlét
szám 

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó 

integr
ációs 

összlét
szám 

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó 

integr
ációs 

Összlé
tszám 

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó 

integr
ációs 

összlét
szám 

képe
sség-
kibon
ta-
kozta
tó 

integr
ációs 

1. 21  10 12  6 23  10 28  9 
2. 22  6 17  10 12  6 19  9 
3. 18 8  18  6 15  3 12  6 
4. 16 5  19 8  16  6 16  3 
5. 29  8 20  5 19  7 19  8 
6. 24  7 28  8 21  7 21  8 
7. 18 3  25  7 27  4 17  3 
8. 17 3  15 6  24  5 25  4 
össz 165 19 31 154 14 42 157  48 157  50 
 

A normatívát csak két intézmény igényelte, mivel kiemelkedıen magas létszámú HH és HHH 
gyermekek aránya, megfontolandó, hogy nagyobb számban igényeljék. 

 

A Szent László Király Általános Iskola és Óvoda esetében szükséges lenne igénybe 

vétele. Az integrált oktatás szempontjából aggályos, hogy az intézményben 5. 

évfolyamon két párhuzamos osztály van, az intézmény vezetıjének nyilatkozata szerint 

képesség szerinti bontásban. Az 5/B osztályban három SNI tanuló is tanul, míg az 5/A 

osztályban egy sem.  
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2.4.4 Tanórán kívüli tevékenységek, segítı programok: % -ban  2007-2008 
alapfokú 

mővészet 

kisebbségi 

program 

napközi szakkör nyári 

tábor 

erdei 

iskola 

Útravaló 

program 

Arany 

János 

program 

Tanoda egyéb 

Is
ko

la
 n

ev
e 

% HH/

HHH 

% HH/

HH

H 

% HH/

HH

H 

% HH/

HH

H 

% HH/

HH

H 

% HH/

HH

H 

% HH/

HHH 

% HH/

HHH 

% HH/

HHH 

% HH/

HH

H 

Fodor András 
Óvoda, 
Általános 
Iskola 

47 44/

34 

0 0 44 87/

57 

55 99/

50 

0 0 0 0 0 0 5 5/4 0 0 6 5/ 

Gárdonyi Géza 
Általános 
Iskola 

9 1/1 0 0 20 8/5 32 10/

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Berzsenyi 
Dániel 
Általános 
Iskola 

n.a.                    

Körzeti 
Általános 
Iskola és Óvoda 

0,6 0 0 0 41 65 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 0 0 0 0 0 0 

Szent László 
Király 
Általános 
Iskola és 
Óvoda,  

17 7 ? 0 0 21 17 53 23 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Buzsáki 
Általános 
Iskola  

4 na 0 0 45 14/

20 

na na 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 16, 16 0 0 

Szent László 
Király 
Általános 
Iskola 
tagintézménye 
Iskola és Óvoda 

9 3 ? 0 0 53 44 47 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A HH és HHH tanulók részvételi aránya az alapfokú mővészeti oktatásban és a szakkörökön a Lengyeltóti Fodor A. Iskola kivételével jelentısen elmarad az iskolák 

átlagtól.  Ugyanez a helyzet a napközi ellátás igénybe vételénél is azzal, hogy itt a lengyeltótiak mellett az öreglaki iskolában is kedvezıbb az arány. A hátrányos 

helyzető tanulók készség/képességfejlesztése, mint kiemelt feladat miatt a helyzet megváltoztatása szükséges.  A kistérség iskoláiban sehol nem mőködik tanoda 

program, holott az érettségit adó középiskolákban továbbtanuló HHH tanulók jelenlegi nagyon alacsony arányszámának növelése érdekében miatt erre bizonyosan 

szükség lenne.
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2.4.5.Az általános iskolák szakember- és eszközellátottsága 
 

 

Iskola/Tagiskola
neve 
 
 
 
 P

ed
ag

ó
g

u
s 

lé
ts

zá
m 
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u
s 

F
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sz
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tta
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p
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a
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ó
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ó
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ia
 

K
o

n
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kt
u

sk
e

ze
lé

s 

A
yr

es
 te

rá
p

ia 

G
yó

g
yp

ed
ag

ó
g

u
s 

d
ys

le
xi

a 

Ö
ss

ze
ta

rt
ó

 
tá

rs
ad

al
o

m
 

Fodor András 
Óvoda, Általános 
Iskola 

35 4  30 14 30  30  7    8   

Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 

9   5 4 6  4         

Berzsenyi Dániel 
Általános Iskola 

11    3 2           

Körzeti Általános 
Iskola és Óvoda 

22     15     1 3  1 1 3 

Szent László 
Király Általános 
Iskola és Óvoda,  

28   1 2 1     2      

Buzsáki Általános 
Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda   

20    7     1    1   

Szent László 
Király Általános 
Iskola 
tagintézménye 
Iskola és Óvoda 

5    1   1         

Öreglak: gyógypedagógiai asszisztens 1 fı 

Humán-erıforrás hiánya 

 

Intézmény neve Képesítési hiány 

Fodor András Óvoda, Általános Iskola Média  

Gárdonyi Géza Általános Iskola /tagiskola Tecnika, rajz, testnevelés  

Buzsáki Általános Iskola és Napközi 

Otthonos Óvoda   

Kémia, informatika 

Körzeti Általános Iskola és Óvoda Fizika, rajz, ének 

 

A fenti táblázat alapján a humánerıforrás területén jelentıs eltérések figyelhetı meg az 

intézmények között, melyek esetleg a gyermekek ellátásának különbözıségét okozhatják. 

Ebben szerepet játszik a nagyobb nevelıtestületi létszám. A társulás területén mőködı 

munkaközösségek segítik a belsı továbbképzést, módszertani megújulást. 
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Pedagógus-helyettesítési rendszer mőködik a társulás területén az alábbiak szerint: 

Székhelyintézmény Ellátott intézmény Ellátás formája 

Fodor András Óvoda, 
Iskola és Szakszolgálat 

Hács Óvoda, mint 
tagintézmény 

változó munkahely 

Fodor András Óvoda, 
Iskola és Szakszolgálat 

Buzsáki, Somogyvári, 
Somogyvámosi Általános 
Iskola 

Óraadó 

Buzsáki Általános Iskola Lengyeltóti Általános Iskola Óraadó 

Fodor András Óvoda, 
Iskola és Szakszolgálat 

Szılısgyöröki Általános 
Iskola 

változó munkahely 

 

Eszközellátottság:  

Az intézmények megközelítik, illetve elérik az eszköznorma által elıírt felszereléseket. 

Hiányzik: néhány esetben az orvosi szoba, kialakítása építészetileg nem lehetséges. 

 

    2.4.6. Az általános iskolák kapcsolatai intézményi és civil szervezetekkel 
 

Az intézmények széles kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, melyek rendszeres és alkalmi 

találkozókat jelentenek. Ezek közül a legjellemzıbbek: 

Cigány kisebbségi Önkormányzat, Családsegítı, Gyermekjóléti Szolgálat, Védınık, 

Vöröskereszt, Helyi alapítványok és sportegyesületek,  

    2.4.5. Nem önkormányzati fenntartású általános iskolák:nincs 
 

2.5. Középfokú oktatás helyzete 
 

A kistérség területén nem mőködik középiskola, kivétel a megyei fenntartású speciális 

szakiskola, ahol a kistérség településein élık közül 75 középiskolás tanuló oktatása folyik. 

(2.6 fejezet) 

A középfokon történı továbbtanulás jellemzıen az alábbi településeken történik: 

Fonyód (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) 

Balatonboglár (szakközépiskola) 
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Kaposvár (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) 

Mindegyik tömegközlekedéssel 30 percen belül elérhetı. 

 

 

2.6. Sajátos nevelési igényő tanulók ellátása 
 
Integráció-szegregáció, kiegyenlítettség mutatói 

 

 

Óvodai nevelésben: 

SNI gyermekek, tanulók létszáma összesen: 0 

Ebbıl gyógypedagógiai 

csoportban, tagozaton  

Enyhe fokban értelmi fogyatékos 0 0 

Középsúlyos értelmi fogyatékos 0  

Diszlexia, egyéb részképesség zavar 0  

Súlyos magatartási, tanulási zavar 0  

Egyéb 0  

E
b

bı
l 

A szakvélemény alapján a többi 

gyermekkel, tanulóval közösen is részt 

vehet az óvodai nevelésben, iskolai 

nevelésben, oktatásban  0  

 

 

 

Az óvodai nevelés szervezése szegregációt nem idéz elı, de az iskolákban (a kistérség 

általános iskoláiban és a somogyvári „Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és Diákotthon és Gyermekotthon” nevő közoktatási intézményben) megjelenı sok 

sajátos nevelési igényő tanuló arra figyelmeztet, hogy a korai felismerés és fejlesztés nem 

megfelelı. 
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Általános iskolában: 

SNI gyermekek, tanulók létszáma összesen: 187 Ebbıl gyógypedagógiai csoportban, tagozaton  

Enyhe fokban értelmi fogyatékos 36  

Középsúlyos értelmi fogyatékos 10 10 

Diszlexia, egyéb részképesség zavar 138  

Súlyos magatartási, tanulási zavar 0  

Egyéb 3  

E
b

bı
l 

A szakvélemény alapján a többi 

gyermekkel, tanulóval közösen is részt 

vehet az óvodai nevelésben, iskolai 

nevelésben, oktatásban  177 0 

 

A konzorcium területén az általános iskolás gyermekek száma: 1095 Ebbıl a sajátos nevelési 

igényő gyermekek száma: 187 ,ez  17%-os arány jelent. Ez az arány az országos átlagnak 

(7%) két és félszerese. A Pogányvölgyi Kistérség fenntartásában mőködı általános iskolákon 

belül az SNI tanulók szegregációját eredményezı oktatásszervezés nincs. A gyógypedagógiai 

tagozaton nevelt 10 értelmileg akadályozott gyermek szakvélemény szerint integráltan nem 

nevelhetı.  İket a lengyeltóti Fodor András Óvoda, Általános Iskola látja el. Ebben az 

intézményben jelentısen magasabb az SNI gyermekek száma a többi iskolához viszonyítva 

alapvetıen azért, mert az iskola fölvállalta a tanulásban akadályozott SNI tanulók integrált 

oktatását, amit országos szinten is példaértékően, a szakmai közvélemény megítélése szerint 

magas szakmai színvonalon lát el. 

 

A konzorcium telületén élı sajátos nevelési igényő általános iskolás gyermekek jelentıs része 

(44 %-a) azonban nem a konzorcium általános iskoláiban tanul, hanem a Somogyváron 

mőködı, megyei fenntartású „Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Iskola és 

Diákotthon” elnevezéső intézményben. 
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A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Iskola és Diákotthon tanulói a 

konzorcium területérıl: 

Általános Iskola Szakiskola Település 

családból Állami 

gondozott 

nevelıszülıknél 

családból Állami 

gondozott 

nevelıszülıknél 

Kisberény 1 0 4 0 

Lengyeltóti 23 0 8 0 

Öreglak 25 24 9 15 

Pamuk 4 0 8 0 

Szılısgyörök 0 0 2 2 

Somogyvámos 4 0 3 0 

Somogyvár 20 26 11 29 

Összesen: 77 50 46 29 

(A táblázat az intézmény adatszolgáltatása alapján készült.) 

Az intézmény tanulóiról az intézmény vezetıi a helyszíni látogatás során az alábbi adatokat 

bocsátották rendelkezésünkre: 

A Pogányvölgyi Kistérségben élı, de a somogyvári megyei fenntartású intézményben tanuló 

összesen 127 sajátos nevelési igényő általános iskolás közül 9 tanuló értelmileg akadályozott, 

a többi gyermek pedig tanulásban akadályozott.   

A megyei fenntartású intézmény általános iskolájába a kistérség településeinek családjaiból 

bejáró 77 sajátos nevelési igényő tanuló közül az intézmény igazgatójának nyilatkozata 

szerint 66 olyan tanuló jár, aki integráltan nem nevelhetı.  

Az intézményben jelentıs számban vannak állami nevelt gyermekek. Ezek a gyermekek 

Öreglakon öt, Somogyváron pedig két 8-8 fıs lakásotthonban élnek, valamint egy somogyvári 

15 fıs, két lakóegységbıl álló gyermekotthonban. Ezenkívül Somogyváron és Öreglakon két 

további gyermekotthonban összesen még további 92 gyermek lakik. A lakásotthonok és a 

gyermekotthonok "különleges" státuszúak, azaz kifejezetten sajátos nevelési igényő államilag 

nevelt gyerekeket ellátó intézmények. Kisebb létszámban vannak nem SNI gyerekek is 

ezekben a lakásotthonokban, illetve gyermekotthonokban, akik a sajátos nevelési igényő 



EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Budapest 

54 

Konzorciumi szintő Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés 

tanulók testvérei. İk az önkormányzati általános iskolákba járnak ki Öreglakra és 

Somogyvárra. Egy vityapusztai és egy barátihegyi, nevelıszülıknél nevelt általános iskolás 

gyermek szintén a megyei fenntartású intézmény „bentlakásos” (kollégista) tanulója.  

Azok a Pogányvölgyi Kistérség településein élı, állami gondozott, illetve nevelı szülıknél 

lévı gyermekek, akik a megyei fenntartású somogyvári intézmény általános iskolájába járnak, 

az intézmény igazgatójának nyilatkozata szerint egy-két kivétellel valamennyien olyanok, 

akik nem nevelhetık integráltan.  

Az intézmény belsı viszonyairól: 

A megyei fenntartású intézményben tanuló sajátos nevelési igényő általános iskolások nagy 

többsége tanulásban akadályozott gyermek. İk 9-17 fıs létszámú osztályokban tanulnak. 

Három 17 fıs és két 16 fıs osztály van. Ennek az öt osztálynak a létszáma magasabb a 

törvény által megengedettnél. (Az intézmény vezetıi a fenntartó felé jelezték a magasabb 

osztálylétszámokat, s azokat a fenntartó jóváhagyta.)  

Az értelmileg akadályozott tanulók osztályai 7-9 fıs létszámúak, itt nincs a törvény által 

megengedettnél nagyobb osztálylétszám. 

 

Összefoglalva a Pogányvölgyi Kistérségben élı általános iskolás korú sajátos nevelési igényő 

tanulókra vonatkozó adatokat: 

A konzorcium területén élı általános iskolás gyermekek közül a kistérségi fenntartású 

általános iskolákba jár 1095 fó a megyei fenntartású SNI gyerekeket oktató iskolába pedig (a 

kistérséghez tartozó települések közül 7-rıl) 127 fı,  ez összesen 1222 fı. A kistérségben élı 

sajátos nevelési igényő gyermekek száma: 314 fı. (Ebbıl 187 kistérségi fenntartású iskolába 

jár, 127 pedig a megyei fenntartású somogyvári intézménybe.)  

 A kistérségben a sajátos nevelési igényő általános iskolás tanulók aránya 26%. Ez 

kirívóan magas, az országos átlag (7%) közel négyszerese. Az arányszám még akkor is 

nagyon magas, ha figyelembe vesszük, hogy a somogyvári megyei fenntartású intézmény 

Öreglakról és Somogyvárról összesen 55 ideiglenesen, vagy tartósan állami nevelésbe 

vett SNI gyermeket is fogad. Ha ezt az 55 gyermeket az arányok számításánál nem 

vesszük figyelembe, még mindig 23 %-os SNI tanuló arány kapunk, ami az országos 

átlag (7 %) több mint háromszorosa. 

A térségben élı SNI általános iskolások 47 %-a szegregált oktatási keretek között tanul. 

A „különleges” státuszú somogyvári és öreglaki lakásotthonokban és 

gyermekotthonokban élı gyermekek figyelmen kívül hagyásával ez az arány 36 %. 
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A kistérség területén élı sajátos nevelés igényő tanulók közül a megyei fenntartású 

intézménybe járó 127 általános iskoláson felül még összesen 75 tanuló a somogyvári  

intézmény speciális szakiskolájába jár. 

A speciális szakiskola által biztosított továbbtanulási lehetıségek:  

OKJ végzettség: gyorsétkeztetési eladó, asztalosipari szerelı, szobafestı mázoló-tapétázó, 

kerti munkás, állattenyésztı, számítógépkezelı-használó- 

Tervezik bevezetni a lakástextil varró-javító szakot és a felzárkóztató tagozat indítását. 

Nem OKJ végzettséget adó oktatás: konyhakerti munkás és parkgondozó. 

 

2.7. Szakszolgálatok helyzete 
  

A székhelytelepülésen mőködı Pedagógiai Szakszolgálat tervszerően méri a fejlesztésbe 

bevont tanulók fejlıdését. Az itt dolgozó szakembergárda (gyógypedagógusok, logopédusok, 

fejlesztıpedagógusok, iskolapszichológus) ellátják a körzetben: 

a logopédiai ellátás az 5 éves korosztály teljes körére 

nevelési tanácsadás, szakvélemények készítése 

pszichológiai vizsgálat és terápia 

tanulási képesség vizsgálat 

iskolaérettségi vizsgálat 

csoportba-helyezési vizsgálat 

pedagógiai fejlesztés, tanácsadás 

tehetségfejlesztés-mérések 

diszlexia prevenciós szőrés és terápia 

szakértıi bizottsági vizsgálatot megelızı szőrıvizsgálatok 

pszicho-diagnosztikai és terápiás tevékenység 

korai fejlesztés, képzési kötelezettek ellátása 

gyógytestnevelés, gyógyúszás 

információszolgáltatás 
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egyéni tanácsadás szülıknek, gyermekeknek, pedagógusoknak 

kapcsolattartás az önkormányzatokkal, intézményekkel. 

A szolgáltatásokat a nevelési-oktatási intézmények mellett rendkívül nagy számban igénylik 

szülık, gyermekorvosok, önkormányzatok családsegítı szolgálatai is. 

A Lengyeltóti Kistérségi Társulás megállapodást kötött a védınıi szolgálattal annak 

érdekében, hogy a rászoruló – a védınık gondozásában álló – gyermekek kiszőrése, szükség 

esetén Szakértıi Bizottság elé történı utalása megtörténjen. Ennek következtében minden 

korai fejlesztésre szoruló gyermek fejlettségének megfelelı ellátásban részesülhet a 

szakszolgálat által. 

A sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása részben a saját oktatási intézményükben 

történik egyrészt az iskolában dolgozó fejlesztı pedagógus révén, másrészt utazópedagógus 

feladat-ellátási formában. A fejlesztéshez, szőréshez szükséges taneszközök beszerzése 2005. 

évben valósult meg pályázati pénzeszköz felhasználásával. 

A Lengyeltóti Kistérség területén van uszoda, van gyógytestnevelı végzettségő tanár, így a 

jelenleg felmért igényeket teljesen ki tudjuk elégíteni. Mivel minden oktatási intézmény 

rendelkezik tornateremmel, a gyógytestnevelési foglalkozások megtarthatóak utazó 

pedagógus révén is. Ha a foglalkozáshoz speciális eszközre van szükség, akkor a 

gyógytestnevelési foglalkozás a Szakszolgálat épületében történik, ahová a gyermekeket 

iskolabusz szállítja be. 

A gyógyúszás megvalósításához a Kistérségben Öreglakon található egy tanuszoda, melyet 

tavasztól ıszig használhatnak a tanulók. A fonyódi Mátyás Király Gimnázium és 

Postaforgalmi Szakközépiskola tanuszodája egész tanévben tudja fogadni az úszni vágyókat. 

Ide minden héten egy alkalommal iskolabusz szállítja Lengyeltótiból a negyedik évfolyamos 

tanulókat. 
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2.8 Alapfokú mővészetoktatás 
 

Az alapfokú mővészetoktatási 
intézmény megnevezése, 
székhelye: 

Fodor András Óvoda, Iskola és Egységes Szakszolgálat 
Lengyeltóti 

Milyen szervezeti formában 
mőködik: 

2 1. önálló intézmény; 2. intézményfenntartó társulás keretében 
mőködik; 3. ÁMK keretében mőködik; 4. más szervezeti 
keretek között, éspedig: 
 

Az intézmény fenntartója: 1 1. önkormányzat; 2. fenntartói társulások; 3. kistérségi 
társulások; 4. megyei önkormányzat; 5. egyéb, éspedig: 
 

 

Mővészeti ágak, tanszakok: 

Képzı és iparmővészeti ág festészet, grafika, tőzzománc, fotó-videó, kézmőves 
 
Zenemővészeti ág-szolfézs-kürt-ütı-harsona-furulya-klarinét-fuvola-szaxofon-

zongoramagánének-trombita 

Táncmővészeti ág -néptánc-modern tánc 

 

A hozzáférés lehetısége a 2.2 számú táblázatban településenként rögzítve van. 
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2.9. Intézmények tárgyi feltételrendszere 

Feladatellátási 

hely 

(megnevezése) 

építés 

vagy 

legutóbbi 

felújítás 

éve 

logopédiai 

foglalkoz-

tató, 

egyéni 

fejlesztı 

szoba 

nyelvi 

labor 

szükség

-

tanterem 

számítás-

technikai 

szaktante

rem 

számítógép 

(min. P4 

szintő) 

tornater

em 

vízöblíté

ses WC 

étkezı 

vagy 

ebédlı 

Fodor András 
Óvoda, 
Általános 
Iskola 

1961, 

1983 

2004 7 2  1 50 1 30 1 

Gárdonyi Géza 
Általános 
Iskola 

1958 1 1  1 19 1 18 1 

Kincsem Óvoda 2006 2    1 1 24  

Lurkó Óvoda 2003 1    1  6  

Napsugár 
Óvoda 

1976       3  

Gárdonyi Géza 
Általános 
Iskola 

1958 1 1  1 19 1 18 1 

Körzeti 
Általános 
Iskola és Óvoda 
Felsı 

1960    1 10 1 8 1 

Körzeti 
Általános 
Iskola és Óvoda 
Alsó  

1961 1    1  6  

Óvoda Öreglak 1930       4 1 

Óvoda Baráti 1959       3  

Szent László 
Király 
Általános 
Iskola és 
Óvoda,  

1911 1  3 1   24  

Szent László 
Király 
Általános 
Iskola 
tagintézménye 
Iskola és Óvoda 

2006       4  

Óvoda 
Somogyvár 1995       10  
Óvoda 
Somogyvámos 2006       2 1 
Általános 
Iskola Buzsák 

1975. 
2006. 1 1 0 1 5 0 22 1 

Óvodai 
Intézményegy-
ség Buzsák 1960. 1 0 0 0 0 0 9 0 
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A Szent László Király Általános Iskola és Óvoda, 3 szükségtanteremmel rendelkezik, 

melyre nagy figyelmet kell fordítani. 

Az alábbi intézmények nagyon régen épültek, felújítás nem történt, így funkciójukban 

sem felelnek meg a mai kor követelményeinek: 

Táskai Óvoda, 

Körzeti Általános Iskola és Óvoda Felsı 

Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alsó 

Óvoda Öreglak 

Óvoda Öreglak Baráti 

Szent László Király Általános Iskola és Óvoda 

Fodor András Óvoda, Általános Iskola 

Az intézmények a pályázati lehetıségeket kihasználva próbálnak többlet anyagi forráshoz 

jutni. 

Eszköznormát elérték, csak az építészetileg nem megoldható tornaszoba, orvosi szoba, 

logopédiai fejlesztı hiányzik. 

 

2.10. Oktatás eredményessége-kompetencia mérés eredményei 
Általános Iskolák:  

iskolai átlag 

2004 2006 2004 2006 

matematika matematika szövegértés szövegértés 

  

  

  

  

intézmény 

  

  6. oszt. 8. oszt.  

6. 

oszt./HH 

8. 

oszt./HH 6. oszt. 8. oszt.  

6. 

oszt./HH 

8. 

oszt./HH 

Fodor András Óvoda, 
Általános Iskola 

463 456 473/438 471/449 437 457 471/442 459/447 

Gárdonyi Géza Általános 
Iskola 

454 443 356 451 475 427 384 464 

Berzsenyi Dániel Általános 
Iskola 

n.a.   406  431  414 

Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda 

426 454 406 413 471 473 461 456 

Buzsáki Általános Iskola 
és Napközi Otthonos 
Óvoda   

482 469 482 468 502 488 n.a. 490 

Szent László Király 
Általános Iskola és Óvoda,  

448 433 451 447 451 454 454 452 

országos átlag 505 500 493 494 509 500 512 497 
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Az eredmények  nem érik el az országos átlagot, az intézmények mutatói között van 

jelentıs arányú eltérés. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekekrıl 1 kivétellel nincs értékelhetı 

adat. Ebben az esetben csak minimális eltérés tapasztalható az évfolyamon belül. 

 

2.1.1. Intézmények számára biztosított források vizsgálata 
 

Önkormányzati /társulási 
hozzájárulás (Ft) 

1 gyermekre, tanulóra jutó 
hozzájárulás (Ft) 

intézmény neve 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Fodor András Óvoda, Általános Iskola 

48124000 55059000 138462000 96000 82000 216000 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 

27736000 33931000 24919000 287000 218000 2540000 
Lurkó Óvoda/Szılısgyörök 

4713000 9639000 7921000 299000 190000 2260000 
Körzeti Általános Iskola és Óvoda 

31353580 22396805 33998560 127974 91416 132807 
Buzsáki Általános Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda   334303 422000 450000 n.a. n.a. n.a. 
Szent László Király Általános Iskola és 
Óvoda,  31215000 47661000 70030000 107638 170820 214159 

 

A finanszírozás eltérı mértékében szerepet játszik az intézmény állapota, funkciója. 

 
2.1.2.  Összefoglalás 
 

A konzorcium településeinek intézményhálózata biztosítja a megkezdett óvodai, iskolai 

pedagógiai programok folytatását, a szakmai elırehaladást, az oktatás továbbfejlesztését, a 

sajátos nevelési igényő gyerekek elhelyezését és ellátását.  

A társulás területén iskolabusz hálózatot alakítottak ki. 

 

Néhány településen nem elérhetı minden közszolgáltatás, fıként bölcsıde, házi 

gyermekfelügyelet, családi napközi, családok átmeneti otthona. 

A demográfiai mutatók alapján stagnálás prognosztizálható, a jelenlegi rendszer 

férıhelybıvítésre nem szorul, kivétel óvodák esetében, ahol a jelentkezı szülıi igénytıl 

függıen 2010-tıl az óvodai ellátást biztosítani kell a jelenleg is magas kihasználtságú 

intézményekben. Különös tekintettel Somogyvár mőködési területére, ahol magas számban 

fordul elı óvodába nem járó 3 éves gyermek, az intézmény kihasználtsága így is magas. 

8 fı halmozottan hátrányos helyzető 3 életévét betöltött gyermek nem jár óvodába. 
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Figyelemre méltó az alábbi összefoglaló táblázat: 

 Óvoda Általános iskola 

Hátrányos helyzetőek átlaga 60 % 45 % 

Halmozottan hátrányos 

helyzetőek átlaga 

38 % 32 % 

SNI átlaga 0 % 17 % 

 

Beavatkozás tervezése szükséges, tekintettel arra, hogy a korai óvodáztatás alapfeltétele a 

gyerekek oktatási esélyhátrányai csökkentésének illetve az SNI gyermekek problémáinak 

felismerésérre, így a felkészítéssel az iskolai kudarcok csökkenthetıek.  

Az általános iskola kiegyenlítettségét vizsgálva megállapítható: 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek aránya rendkívül magas, és 

intézményenként is jelentıs eltérés mutatkozik. Megoldandó feladat a Pogányvölgyi 

Kistérséghez nem tartozó, de a konzorcium lengyeltóti közoktatási intézményének 

tagintézményeként mőködı niklai kislétszámú nyolc osztályos Berzsenyi Dániel Általános 

Iskola tanulóinak esetében az integrált oktatás lehetıségének megteremtése.  

A továbbtanulás adatai eltérnek az országos átlagtól, az érettségit adó képzésekre felvettek 

száma alacsonyabb, a szakiskolai magasabb értéket mutat. Megoldandó feladatot jelent, hogy 

halmozottan hátrányos helyzető tanuló alig tanul tovább érettségit adó középiskolában. Az 

adatok szerint pl. a lengyeltóti  és az öreglaki általános iskolában az elmúlt tanévben egyetlen 

ilyen tanuló nem volt. Tanodák a kistérségi iskolák környezetében nem mőködnek. A 

továbbtanulási adatok elemzése alapján egyértelmően látszik a középiskolai továbbtanulást 

segítı tanodák létesítésének szükségessége. 

Külön figyelmet kell fordítani arra a helyzetre, amelyre a 8. osztály elvégzését követıen nem 

továbbtanuló gyermekek megléte mutat rá. 

A konzorcium közoktatási intézményeiben a sajátos nevelési igényő gyermekek arányszáma 

17%. Figyelembe véve azonban a somogyvári „Somogy megyei Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon” mőködését is, a konzorcium 

területén lévı településeken élı általános iskolás korú sajátos nevelési igényő gyermekek 

aránya 27 %., a „különleges” státuszú lakásotthonokban és gyermekotthonokban élı 

államilag nevelt gyermekek figyelmen kívül hagyásával 23 %.  Ezek az arányszámok az 

országos átlagot (7%) többszörösen meghaladják. 
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A kistérségi általános iskolák a 10 gyógypedagógiai tagozaton nevelt, értelmileg akadályozott 

gyermek esetét kivéve nem oktatnak szegregált oktatási keretek között sajátos nevelési igényő 

tanulókat. Ennek ellenére a kistérség településein élı általános iskolás SNI tanulók 47 %-a 

szegregált környezetben tanul. Ennek a magas aránynak egyebek mellett oka az is, hogy a 

térségben mőködı öreglaki és somogyvári lakóotthonok és gyermekotthonok úgynevezett 

„különleges” státuszúak, azaz ezekbe az intézményekbe egy régi, mára már az országban csak 

néhány helyen követett koncepció alapján koncentráltan vannak jelen sajátos nevelési igényő 

államilag nevelt gyermekek.  

Mindebbıl nyilvánvaló, hogy a kirívóan magas SNI arányból és a magas arányban 

szegregáltan oktatott SNI tanulók számából következı esélyegyenlıségi problémakört a 

kistérségi fenntartású intézmények és a megyei fenntartású intézmény közötti 

feladatmegosztás újragondolásával lehet megoldani úgy, hogy a kistérségi iskoláknak a 

jelenleginél lényegesen nagyobb szerepet kell vállalniuk a kistérségben élı SNI-s tanulók 

integrált oktatása terén. 

Törekedni kell arra is, hogy sajátos nevelési igényő tanulók közül minél többen 

kapcsolódjanak be a középfokú képzésbe, s azt sikeresen befejezzék. (Ha szükséges, 

gyógypedagógusok bevonásával!) 

Fontos feladat az integrációban résztvevı intézmények számának növelése, a befogadó 

óvodák, iskolák, tárgyi feltételeinek további javítása, a segítı intézményhálózatok 

együttmőködésének erısítése. 
Kiemelkedı jelentıségő a helyzet kezelésében az a fejlemény, hogy döntés született az 

összes intézmény integrációjáról a lengyeltóti iskola égisze alatt. Az tény, hogy a 

lengyeltóti iskola alapító okiratában szerepel az SNI-sek integrált oktatása, továbbá az a 

körülmény, hogy rendelkezésre áll az SNI integrációhoz szükséges humánerıforrás, 

reményt ad arra, hogy  a fent említett problémák megoldódjanak. 

  

 

Az iskolák kompetencia mérés eredménye nem éri el az országos átlagot, az intézmények 

mutatói között nincs jelentıs arányú eltérés. 

 Az intézmények komplex fejlesztését szolgáló programok szükségesek. A kompetenciamérés 

eredményeirıl pontos kimutatással rendelkeznek az intézmények és a fenntartó is, de a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek eredményeit is vizsgálni kell. 

Szükséges ezeknek az adatoknak az összesítése, és minden indokolt esetben intézkedési terv 

készítése.  
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A szakrendszerő oktatásban nem szakos tanári (vagy a mőveltségi területnek megfelelı 

képesítéső tanítói) végzettségő pedagógusok is részt vesznek, az intézmények között jelentıs 

eltérés mutatkozik a szakrendszerő oktatásban a pedagógusok képzettségében és 

végzettségében (beleértve a továbbképzéseket is). 

Az oktatásban elsıdleges forma kell legyen az integráció, a speciális (gyógypedagógiai) 

intézmények, mint forrásközpontok, fejlesztı, tanácsadó, szakmódszertani központok 

mőködjenek.  

Az akadálymentesítés az intézményekben nem megoldott, erre a hozzáférhetıség biztosítása 

miatt nagy hangsúlyt kell fektetni. 
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3. Az esélyegyenlıség kérdéseinek megjelenése az   
Önkormányzati Min ıségirányítási Programban.  
 

Min ıségpolitika célja olyan közoktatási intézményrendszer mőködtetése, amely  

� a törvényi kötelezettségbıl adódó és az önként vállalt feladatait a lakosság 
megelégedésére látja el, 

� állampolgári jogon biztosítja a településen élı 3-14 éves gyermekek, fiatalok számára 
a nevelési-oktatási folyamatban való teljes körő részvétel lehetıséget, 

� az eltérı képességő gyermekek és fiatalok számára biztosítja az integrált nevelést, 

� biztosítja a sajátos nevelési igény, a hátrányos gazdasági-, kulturális-, szociális helyzet 
felismerését és a sajátos igényeknek megfelelı egyéni foglalkozást, fejlesztést, 

� a rendelkezésére álló erıforrásokat a leghatékonyabban használja fel. 

 

Az óvodai intézményrendszer egészének feladata: 

• 3-8 éves korosztály óvodai ellátása az Országos Óvodai Alapprogramban (Nevelési 
Program) megfogalmazottak alapján. 

• Minden rászoruló gyermek óvodai elhelyezésének biztosítása 3 éves kortól 

• Integrált nevelés megvalósítása mind a sajátos nevelési igényő gyermekek, mind a 
hátrányos körülmények között élı gyermekek esetében. 

• Az óvodáztatás kiterjesztése a hátrányos helyzető gyermekcsoportok körében, az 
eredményes felzárkóztatáshoz szükséges intézményi keretek megteremtése.  

• A szociokultúrális környezetbıl adódó hátrányok kompenzálása, hátrányos helyzető 
gyermekek felzárkóztatása. 

• Cigány kisebbségi nevelés magyar nyelven 

• A gyermekek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés, tehetséggondozás, 
felzárkóztatás, szükség esetén fejlesztıpedagógus alkalmazása. 

• Preventív gyermekvédelem, a hátrányos helyzető és a veszélyeztetett gyermekek 
felkutatása, segítése. Az óvodáztatáshoz kapcsolódó szociális, gyermekvédelmi és 
családtámogatási rendszer célzott, hatékony mőködtetése. 

• Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, egészséges életmódra nevelés 
hangsúlyozása. 

• A szülıi igények és a szülık elégedettségének folyamatos mérése. 
 

Az általános iskola intézményrendszerének feladata: 
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• 6-16 éves korosztály oktatásának, nevelésének biztosítása 8 évfolyamos képzés 
keretében, a Nemzeti Alaptanterve épülı helyi pedagógiai programok alapján 

• Zene-, tánc-, képzımővészet-oktatás lehetıségének biztosítása 

• Hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatásának segítése 

• Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása 

• Logopédiai szolgáltatás biztosítása 

• Mozgás, hallás, látássérült gyermekek esetében az integrált oktatás lehetıségének 
biztosítása 

• Gyógytestnevelés lehetıségének biztosítása 

• Fejlesztı pedagógus biztosítása intézményenként 

• Napköziotthoni és tanulószobai ellátás biztosítása 

• A tanulók és szüleik igényének, elégedettségének folyamatos mérése 

 

 

  4. Az intézkedési terv célja 
A Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv alapvetı célja, hogy biztosítsa a 

társulásban a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő 

érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlıségének biztosításán túl 

célul kell kitőzni az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a 

településen élı hátrányos helyzető gyerekek hátrányainak kompenzálását és az 

esélyegyenlıség elımozdítása érdekében.  

 

  5. Kötelezettségek és felelısség 
Az esélyegyenlıségi célok elérése érdekében a következı kötelezettségeket kell vállalnia 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak, mint intézményfenntartónak: 

� A társulási közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés alapján készült 

intézkedési terv elfogadásáról a Társulási Tanács határozatot hoz. 

� Az esélyteremtés érdekében az intézkedési tervben megfogalmazott rövid-, közép- 

és hosszú távú intézkedések elvégzésérıl a társulás gondoskodik, 

� A megvalósulás eredményességét évente felülvizsgálja, 

� A felülvizsgálat eredményérıl a Kistérségi Iroda vezetıje évente a Társulási 

Tanácsnak beszámol. 
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A Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben foglaltak teljesülésérıl 

minden évben július 30-ig kell jelentést készíteni, s azt a Társulási Tanács elé kell 

terjeszteni.  

 

Felelısség: 

 A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési 

Terv végrehajtásáért felelıs vezetı személy: Társulási Tanács Elnöke. 

Következıkért felel:  

� Biztosítania kell, hogy a társulás minden lakója, de fıként az oktatási 

intézmények, szülık és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára 

elérhetı legyen a Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv, illetve, 

hogy a társulás döntéshozói, tisztségviselıi és a településeken mőködı közoktatási 

intézmények dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat.  

� Biztosítania kell, hogy az önkormányzatok, illetve az egyes intézmények vezetıi 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a intézkedési terv 

végrehajtásához.  

� Az egyenlı bánásmód elvét sértı esetekben pedig meg kell tennie a szükséges 

lépéseket.  

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési 

Terv megvalósításának irányítója: Kistérségi Iroda Vezetıje. 

� Az ı feladata és felelıssége az intézkedési terv megvalósításának koordinálása 

(az intézkedési tervben érintett felek tevékenységének összehangolása, 

instruálása), az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése, és az 

esélyegyenlıség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása. 

 

A települések vezetése, az önkormányzatok tisztségviselıi és a településen mőködı 

közoktatási intézmények vezetıi felelısek azért, hogy tudatában legyenek az egyenlı 

bánásmódra és esélyegyenlıségre vonatkozó jogi elıírásokkal, biztosítsák a 

diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak 

minden alkalmat, hogy az esélyegyenlıséggel kapcsolatos ismereteiket bıvítı képzésen, 

egyéb programon részt vegyenek. Felelısségük továbbá, hogy ismerjék a Társulási 

Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben foglaltakat és közremőködjenek annak 
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megvalósításában; illetve az esélyegyenlıség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a 

kijelölt intézkedési tervirányítónak. 

 

Minden, a társulásnak és annak közoktatási intézményeivel szerzıdéses viszonyban álló, 

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelıssége, hogy megismerje az intézkedési tervet és 

magára nézve is kötelezıként kövesse azt.  
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6. Akcióterv 
6. 1 Fejlesztési célok, tervezett beavatkozások 

 

Az esélyegyenlıség érvényesülésének vizsgálati szempontjai és az esélyegyenlıségi 

kockázatok kezelésére javasolt beavatkozások: 

Vizsgálati szempontok Szükséges, elvárt beavatkozások  

 

Oktatási esélyegyenlıség érvényesülésének vizsgálata a társulásban: 

 

Biztosítottak, illetve egyenlı 

mértékben elérhetık az alábbi 

közszolgáltatások a 

településeken élık számára: 

 

Közoktatási szakszolgálati és 

szakmai szolgáltatási feladatok 

• Gyógypedagógiai 
tanácsadás 

• Korai fejlesztés és 
gondozás 

• Fejlesztı felkészítés 
• Nevelési tanácsadás 
• Logopédiai ellátás 
• Továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadás 
• Gyógytestnevelés 

 
Gyermekjóléti alapellátások 

• Gyermekjóléti szolgáltatás 
• Bölcsıde 

 
Gyermekjóléti szakellátások 

• Családok átmeneti otthona 
 
Közoktatási intézményi 
feladatok 
 

• Óvodai nevelés 
• Általános iskolai oktatás 
• Alapfokú mővészetoktatás 

 

Van olyan szolgáltatás, amely ellátatlan, illetve a 

társulás települései számára nem egyenlı mértékben 

elérhetı, intézkedési tervet kell készíteni a 

közszolgáltatás ellátására, a társulásban részvevı 

települések lakói számára e szolgáltatások 

elérhetıségének biztosítására. 

Helyzetelemzés 2.2 pont alapján:  

Ellátatlan: 

Minden településen, házi gyermekfelügyelet, 

családok átmeneti otthona, Gyógytestnevelés 

Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény kivételével. 

A többi közszolgáltatás közül a,  Korai fejlesztés és 

gondozás Buzsák, Szılısgyörök, Öreglak, Fejlesztı 

felkészítés, Nevelési tanácsadás, Továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadás Buzsák, bölcsıde  Buzsák 

és Szılısgyörök településen nem biztosított. 

 

Beavatkozási lehetıségek: 

Társulási együttmőködések kialakítása az ellátatlan 

közszolgáltatások biztosítása 
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 Biztosítottak, illetve egyenlı 

mértékben elérhetık a 

halmozottan hátrányos helyzető 

gyerekek óvodáztatásának és 

iskoláztatásának feltételei 

 

A társulás óvodás és tanköteles 

korosztályán belül a halmozottan 

hátrányos helyzetőek intézményes 

nevelésének feltételei adottak, de 

a  férıhely kihasználtság és az 

emelkedı születésszám 

veszélyezteti Somogyvár 

esetében, hogy minden 3 éves 

gyermek, tanuló óvodai nevelése 

biztosított legyen. Különös 

tekintettel a külterületeken élı 

HHH gyermekekre. 

Az óvodába be nem íratott 3-5 

évesek száma 8 fı. 

Valamennyi halmozottan 

hátrányos helyzető 

gyermek/tanuló intézményes 

nevelésben-oktatásban 

részesülhet, azonban 

valószínősíthetı, hogy a 8 fı 

esetében az óvodai nevelést a 

szülı nem kérte. A gyermekek 

mihamarabbi szocializációja, 

intézményes fejlesztése 

érdekében, fel kell keresni,  

részükre segítséget kell nyújtani. 

Magántanuló az általános iskolás 

gyermekek 1,9%-a 

 

Mivel nem minden 3-5éves halmozottan hátrányos 

helyzető gyermek vesz részt az óvodai nevelésben, 

akcióterv készítése indokolt évenkénti intézkedéseket 

tartalmazva, mérhetı indikátorokkal.  

Beavatkozási lehetıségek: 

-A településen lakó, óvodai nevelésben nem 

részesülı (3-5 éves) gyermekek, illetve tanulói 

jogviszonnyal nem rendelkezı, nappali 

iskolarendszeren kívüli tankötelesek és gondviselıik 

személy szerinti felkeresése családsegítı szolgálat 

vagy más illetékes szervezet 

szakemberének/szakembereinek rendszeres 

családlátogatása útján, szükség szerint a helyi 

kisebbségi önkormányzat, vagy civil szervezet 

segítıinek közremőködésével. Környezettanulmány 

végzése, különös tekintettel az 

óvodáztatást/iskoláztatást akadályozó tényezıkre. 

-A rendszeres iskolába járás alóli felmentésre, illetve 

magántanulóvá nyilvánításra vonatkozó gondviselıi 

kérelmek felülvizsgálata az illetékes iskola 

képviselıje és külsı szakemberek bevonásával. A 

felmentés, illetve magántanulóvá nyilvánítás 

indokainak azonosítása, az iskoláztatást biztosító 

lehetıségek azonosítása a családdal közösen. 

-Önkormányzati döntés az óvodáztatás/iskoláztatás 

feltételeinek javításáról. (pl. speciális módszerek, 
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 eszközök biztosítása, pedagógusok 

továbbképzésének támogatása) 

-A 0-2 éves gyermekét nevelı 18 éven aluli anyák 

számára – ha tanulási idıben a gyermekrıl a család 

nem tud gondoskodni és bölcsıde sem áll 

rendelkezésre – szakszerő gyermekmegırzés (pl. 

családi napközi) biztosítása. 

 

Biztosított a településen minden 

halmozottan hátrányos helyzető 

gyerek számára, hogy óvodába 

járjon, és érvényesül a 

közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXXIX tv. 65.§ (2) paragrafusa. 

A társulás területén elégséges 

számú az óvodai férıhely, ezáltal 

biztosított valamennyi gyermek, 

így a halmozottan hátrányos 

helyzető gyerekek számára 3 éves 

kortól az óvodáztatás. 

Mégis elıfordulhat, hogy néhány 

halmozottan hátrányos helyzető 

gyermek nem jár óvodába 3 éves 

korától, beavatkozás tervezése 

szükséges, tekintettel arra, hogy a 

korai óvodáztatás alapfeltétele a 

gyerekek oktatási hátrányai 

csökkentésének 

 

Beavatkozási lehetıségek:. 

-Azon családok azonosítása, amelyekben van olyan 

gyermek, aki nem részesül óvodai nevelésben 

(lakossági és védınıi települési nyilvántartások 

alapján) minden naptári év január-február hónapban 

az elızı naptári év december 31-ei adatok alapján. 

-Tájékozódás az érintett gondviselık körében az 

óvodáztatási szándékról és az óvodáztatás esetleges 

akadályairól minden év március-április hónapban 

családlátogatás keretében. (A családlátogatást 

családsegítı szakember és óvodapedagógus végezze, 

szükség szerint szociálpedagógus vagy szociális 

munkás, kisebbségi képviselı stb. segítségével.)  

-Intézkedések kezdeményezése az óvodáztatást 

akadályozó egyedi tényezık elhárítására pl. 

beóvodázás támogatásának biztosítása, étkezés, 

utazás stb. költségeinek átvállalása. 

-Az óvodai beíratást elmulasztott szülık ismételt 

személyes megkeresése a nevelési év kezdetéig vagy 

kezdetén, és tájékoztatásuk egyedi óvodáztatási 

problémáik megoldásának lehetıségeirıl. 

-Meg kell vizsgálni az óvodai férıhely bıvítésének 
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szükségességét a konkrét beiratkozások, és szülıi 

igények alapján  

A társulás alapfokú intézményei 

között nem érvényesül a 

szegregáció 

 

A hátrányos helyzető tanulók 

aránya a település általános 

iskoláiban és óvodáiban rendkívül 

magas 56 és 41 %  

A halmozottan hátrányos 

helyzető tanulók aránya a 

település általános iskoláiban és 

óvodáiban rendkívül magas  

38 %-32% 

A hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzető tanulók aránya  

iskolák között jelentıs  

27%-91% 

Helyzetelemzés. 2.3 és 2.4.2 

Fel kell tárni az érintett intézmény esetében fennálló 

eltérés létrejöttének okait, melyben egyebek közt 

vizsgálni kell a beiskolázás körzetét, a településen és 

társuláson belüli és azon kívülre irányuló tanulói 

ingázást, az egyes intézmények egymáshoz mért 

távolságát, elérhetıségét, valamint az érintett 

települések  lakossági összetételét.  

Amennyiben a helyzetelemzés alapján lehetséges és 

indokolt az iskolai szegregáció csökkentése (pl. a 

jobb minıségő magasabb kompetencia eredményeket 

és továbbtanulási arányokat elérı) iskolákba ingázó 

tanulók között alacsony a hh és hhh tanulók aránya; a 

szegregált intézmény tanulói létszáma, valamint a 

kompetencia eredményei alacsonyak; elérhetı 

távolságon belül  van(nak) befogadásra alkalmas 

intézmény(ek)), az akciótervben mérhetı, számszerő 

adatokkal, évenkénti ütemezéssel kell megjeleníteni 

azt.  

 

Beavatkozási lehetıségek:  

 

-A hhh tanulók egyenlı esélyő, létszámarányos 

részvételének biztosítása a település más általános 

iskoláiba, pl. körzetmódosítással, iskolabusz vagy 

bérlet költségének finanszírozásával. 

 

-További lehetıségek a települési szintő 

beavatkozások között.   
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Beavatkozási lehetıségek: 

-A közoktatási törvény iskolai körzethatárokra és a 

tanulók felvételére vonatkozó rendelkezéseit 

maradéktalanul érvényesíteni szükséges a 

településen belül minden évben az elsı osztályosok 

beiratkozásakor. A vonatkozó törvényi elıírásoknak 

az elsı évfolyamtól felmenı rendszerben szükséges 

megfelelni. 

-A felsıbb évfolyamokat is érintı intézményi 

átszervezések esetén különösen indokolt az 

érintettek (pedagógusok, szülık és társadalmi 

partnerek pl. helyi cigány kisebbségi önkormányzat, 

civil szervezetek) bevonásán, meggyızésén alapuló 

intézkedési és kommunikációs terv készítése. Az 

aktív részvételre építı intézkedések megfelelı 

elıkészítésének és eredményességének biztosítását 

társadalmi fórumok, a helyi médiumok bevonásával 

a minél szélesebb nyilvánosság megteremtése, 

pozitív média megjelenés segítheti. 

 

Van a társulás két településének 

közvetlen, közúttal összekötött 

szomszédságában olyan település, 

amely nem tagja a társulásnak és 

bármely általános iskolájában 

eléri, vagy meghaladja a hh 

tanulók aránya a 40%-ot. 

Nikla, Szılıskislak, 

Pusztakovácsi. 

Mindegyik település más kistérség tagja, nem kíván 

társulni. 

Beavatkozást nem igényel. 
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Meghaladja a társulás területén 

lakó gyermekek körében a sajátos 

nevelési igényővé minısített 

(továbbiakban SNI) és a pszichés 

fejlıdés zavarai miatt a nevelési, 

tanulási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott (pl. 

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, 

mutizmus, kóros hyperkinetikus 

vagy kóros aktivitászavar – a 

továbbiakban részképesség 

zavarokkal küzdı) gyermekek és 

tanulók többi tanulóhoz 

viszonyított együttes aránya a 

mindenkori országos átlagot 

(vagyis jelenleg nem több 7%-

nál).  

Nem haladja a társulás 

intézményeiben tanuló gyermekek 

körében az enyhe fokban értelmi 

fogyatékosnak minısített 

gyermekek, tanulók többi 

tanulóhoz viszonyított aránya az 

országos átlagot (vagyis kevesebb 

mint 5%). Helyzetelemzés. 2.6. 

Tervszerő, komplex beavatkozás az arányok 

csökkentésére szükséges. Az összesített SNI 

arányszám az óvodás és általános iskolások között 

17%. Figyelembe véve a megyei fenntartású 

intézményt 22,2% 

További szempontok az 

indokolatlanul magas SNI 

arányok csökkentését célzó 

beavatkozásokhoz: 

 

Nem mutatható ki területi 

koncentráció az SNI gyermekek 

lakóhelyét illetıen. 

Beavatkozási lehetıségek: 

-Társulási egészségügyi és szociális térkép 

elkészítése is célszerő lenne, kiemelt figyelemmel a 

leromlott állapotú lakóhelyekre. 

-Célzott beavatkozások az egészségügyi és szociális 

feltételek javítása érdekében; ellátásfejlesztés 

(szociális munkások, családsegítı, gyermekjóléti 

szolgálat, védınık, orvosi ellátás) kiemelt 
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Vizsgálni kell tanévenként, hogy 

az érintett tanulók felülvizsgálata 

megtörtént-e a jogszabályban 

elıírt gyakorisággal és idıben! 

(14/1994 MKM rendelet) 

 

A közoktatási törvényben elıírt 

feltételek az SNI és részképesség 

zavarokkal küzdı tanulók 

nevelése-oktatása tekintetében 

biztosítottak. 

 

Az együttnevelésre javasolt SNI 

gyermekek, tanulók többi 

gyermekkel, tanulóval közös 

óvodai nevelésének, iskolai 

integrált nevelésének, oktatásának 

feltételei adottak. 

 

figyelemmel a telepszerő lakóhelyekre. 

-Kiegészítı egészségügyi és szociális beavatkozások 

tervezése a szőrés és korai fejlesztés érdekében az 

érintett gyermekek körében. 

-Az óvodáztatás feltételeinek és körülményeinek 

továbbfejlesztése a halmozottan hátrányos helyzető 

gyermekek minél teljesebb körő és eredményes 

óvodáztatása érdekében, egyéni fejlesztés. 

-Az SNI tanulók szakértıi felülvizsgálatának 

kezdeményezésére irányuló intézményi programok 

támogatása, szülıi tájékoztató programok 

szervezése. 

-Az oktatás-nevelés törvényességi feltételeinek 

(szakos ellátás, osztály-összevonások, személyi- és 

tárgyi feltételek, kötelezı felülvizsgálatok) 

hiánytalan biztosítása, a rendelkezésre álló 

normatívák igénylése és célzott felhasználása. 

-Preventív célú óvoda- és iskolafejlesztési program a 

pedagógiai munka modernizációja, az integrált 

oktatás, esélyteremtés érdekében. 

-Az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek, 

tanulók integrált oktatásának biztosítása. 

-Az integrált oktatás módszertani területeinek 

alkalmazása a tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységekben, és megjelenítése az intézményi 

alapdokumentumokban. 

-A 7-8. osztályos SNI tanulók részére a 

foglalkoztatás lehetıségét biztosító minıségi 

szakképzésbe való továbbtanulást elısegítı 

mentorált programok megvalósítása; iskola-

középiskola együttmőködések támogatása. 
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A társulás intézményei között 

az oktatás hatékonyságában és 

a halmozottan hátrányos 

helyzető tanulók iskolai 

eredményességében van-

ejelentıs eltérés 

 

Van jelentıs (25%-ot meghaladó) 

eltérés a település azonos típusú 

intézményeiben a lemorzsolódási 

és továbbtanulási mutatókban.  

2% nem tanult tovább. 

Helyzetelemzés. 2.4.2. 

  

A társulás intézményei között van eltérés van a 

lemorzsolódási, vagy továbbtanulási mutatókban, 

beavatkozás (az érintett intézmények komplex 

fejlesztését szolgáló programok) tervezése szükséges 

az oktatás színvonalának növelése, és a halmozottan 

hátrányos helyzető tanulók iskolai sikerességének 

biztosítása érdekében. 

 

Beavatkozási lehetıségek: 

-Intézményi tartalmi-módszertani-, infrastrukturális 

és humán-erıforrás felmérés és intézkedések 

tervezése az optimális feltételek biztosítására. 

-A gyermekek, tanulók egyéni adottságaihoz igazodó 

pedagógiai módszertanok adaptálásának támogatása a 

törésmentes továbbhaladás biztosításának céljából. 

-Az átlagtól lemaradók esetében a szakszolgálatok és 

szakmai szolgáltatók igénybevételével megvalósított 

komplex vizsgálatok és egyéni fejlesztési programok 

kidolgozásának támogatása, az optimális fejlesztés 

feltételeinek biztosítása. (A szolgáltatások 

fejlesztéséhez szükséges erıforrások koncentrálhatók 

és hatékonyabbá tehetık kistérségi 

együttmőködésben, társulásban.) 

-Az iskolafokok közötti átmenet elısegítése, a 

lemorzsolódás megelızése, a sikeres továbbhaladás 

és a tanulók utánkövetésének megvalósítása 
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érdekében intézményi együttmőködések (pl. 

mentorálás) támogatása és biztosítása. 

-Az érettségit adó középiskolákban továbbtanuló 

halmozottan hátrányos helyzető tanulók számának 

növelése érdekében egyéni fejlesztési és (a tanulókat, 

szülıket egyaránt megcélzó) pályaorientációs 

programok biztosítása. 

Nincs jelentıs (25%-ot 

meghaladó)  eltérés a pedagógiai 

munka hatékonyságát mérı 

országos vizsgálatok 

(kompetencia mérések) 

intézményenkénti eredményeiben 

az országos átlaghoz képest, 

illetve a társulás azonos típusú 

intézményei között. 

Az országos átlagot egyik iskola 

sem éri el. 

Helyzetelemzés 2.10. 

 Beavatkozás (az érintett intézmények komplex 

fejlesztését szolgáló programok) tervezése szükséges. 

Ugyancsak a beavatkozás tervezése szükséges az 

élenjáró iskolához képest alulteljesítı iskolákban. 

 

Beavatkozási lehetıségek: 

-A kompetencia-mérések eredményeit, tapasztalatait 

megvitató tantestületi-, intézményközi-, települési 

fórumok, szakmai munkaközösségek szervezésének 

támogatása és biztosítása az országos eredményektıl 

való szignifikáns eltérések okainak feltárása és a 

beavatkozási lehetıségek meghatározása érdekében. 

A szükséges fejlesztések szakmai-módszertani és 

egyéb feltételeire vonatkozó intézkedési terv 

kidolgozása. 

-A kétévente esedékes kompetencia-méréseket 

követı elemzések, fejlıdésvizsgálatok tapasztalatai, 

ill. a fórumok, szakmai testületek ajánlásai alapján a 

fejlıdési ütemet növelı fejlesztési programok 

megvalósításának támogatása, ill. az ahhoz 

szükséges feltételek (humán-erıforrás-fejlesztés, 

átszervezés, alkalmazott pedagógiai módszerek és 

szemlélet megújítása, infrastrukturális feltételek, ill. 

eszközellátottság javítása stb.) optimális biztosítása 

az érintett intézményekben. 
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A társulás intézményei között 

az oktatás feltételeiben van 

jelentıs különbség 

 

Van jelentıs eltérés a társulás 

intézményeiben, illetve az azonos 

típusú intézmények között a 

rendelkezésre álló humán-

erıforrás és szakos ellátottság 

tekintetében, figyelembe véve a 

tanfolyamokat is. 2.3.3 táblázat 

Hiányos a szakos ellátottság az 

oktatásában: 

Fodor András Óvoda, Általános 
Iskola 
Média,  
Gárdonyi Géza Általános Iskola: 
techika, rajz, testnevelés 
Buzsáki Általános Iskola és 
Napközi Otthonos Óvoda   
Kémia, informatika 
 
Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
Fizika, rajz, ének 
Helyzetelemzés: 2.4.5. 

 

Beavatkozási lehetıségek: 

-Humán-erıforrás helyzet-, és igényfelmérés, 

kapacitástérkép készítése a településen. 

-Továbbképzések szervezésének és 

igénybevételének támogatása és a részvétel 

biztosítása az érintett intézmények ill. pedagógusok 

számára. Továbbképzési és beiskolázási tervek 

összehangolása. 

-Az átszervezés során változó munkahelyő 

pedagógus munkakör kialakítása. 

Jelentıs eltérés van a társulás  

intézményeiben, illetve a társulás 

azonos típusú intézményei között 

az infrastrukturális feltételek 

tekintetében. A kötelezı eszköz- 

és felszerelési jegyzékben 

(11/1994 MKM rendelet 7.sz 

melléklet) foglaltak a település 

minden intézményében és 

feladatellátási helyén 

rendelkezésre fognak állni, hiszen 

évente a fenntartótól és pályázati 

forrásokból növekvı összeget 

. A szükségtantermek  száma a  Szent László 

Király Általános Iskola és Óvodában 3 db. 

 

Beavatkozási lehetıségek: 

-A közoktatási infrastruktúrafejlesztési céloknak 

(valamint az azokat megvalósító pályázatoknak) 

reflektálnia kell a halmozottan hátrányos helyzető 

tanulók esélyegyenlıségének érvényesülése kapcsán 

felmerült hiányosságokra, hozzáférésüket legalább 

arányos mértékben garantálni szükséges az újonnan 

létrejövı fejlesztéshez.  

-Infrastrukturális helyzetelemzés és igényfelmérés 
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fordítottak a szükséges, 

jogszabály által elıírt eszközök, 

helyiségek biztosítására. 

A kötelezı (minimális) eszköz- és 

felszerelési jegyzékben foglaltak 

még nem maximálisan teljesülnek 

minden intézményben, ill. 

jelentıs eltérés van az 

infrastrukturális feltételekben az 

intézmények között, így 

beavatkozás tervezendı évenkénti 

konkrét, mérhetı intézkedésekkel 

Helyzetelemzés. 2.9. 

készítése. 

-Az infrastrukturális fejlesztési igények ismeretében 

a gazdaságosság és fenntarthatóság elvének 

érvényesítése a tervezésben (pl. funkcióbıvítés- és 

átalakítás: felnıttoktatási, közösségi célú 

hasznosítás). 

-További intézményi-, társulási együttmőködések 

kialakítása sikeres pályázati aktivitás érdekében. 

Igényelnek kiegészítı normatív 

támogatásokat gyógypedagógiai 

oktatás-nevelés, 2 intézmény 

esetében integrációs normatívát 

is. Nincs információnk, hogy 

milyen tevékenységek, 

szolgáltatások, fejlesztések 

dokumentált megvalósítására 

fordították a kiegészítı forrásokat. 

A költségvetési támogatás 

táblázat rendelkezésre áll. 

Helyzetelemzés: 2.4.2 

Beavatkozási lehetıségek: 

-A különbözı támogatások és normatívák 

igényjogosultjainak számbavétele, az 

igényjogosultság megállapításához szükséges 

adminisztratív feltételek megteremtése. 

-Igénylési terv készítése a kiegészítı források jog-, 

és szakszerő felhasználására: az érintettek, pl. 

kisebbségi önkormányzat egyetértésének; a 

szolgáltatások minıségi (szakmai-, személyi-, és 

tárgyi) feltételeinek javítását célzó tevékenységek 

biztosítására. 

-Kiegészítı források igénylése, a hatékony 

felhasználás monitorozása. 

A társulás közoktatási 

intézményei funkciójuknak, 

létszámuknak megfelelı arányban 

részesülnek a fenntartói 

hozzájárulásokból, illetve az 

egyéb anyagi és természetbeli 

 

Beavatkozási lehetıségek: 

-Helyzet- és igényfelmérés a kiegészítı- és 

többlettámogatásban hátrányt szenvedı intézmény 

szükségleteirıl, különös tekintettel a halmozottan 

hátrányos helyzető tanulók minıségi oktatáshoz való 
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támogatásokból, 1 iskolában 

gyógypedagógiai tagozat egyben 

emeltszintő oktatást is végeznek 

Helyzetelemzés: 2.11. 

hozzáférésének biztosítására (pl. szakos tanári 

ellátottság, fejlesztı pedagógiai szolgáltatások 

igénybevétele, szakmai módszertani fejlıdéshez 

szükséges feltételek, eszköz- és infrastrukturális 

ellátottság, stb., ld. fent). 

-A szükségletfelmérésre támaszkodó fenntartói 

támogatási program indítása. A vonatkozó 

költségvetési dokumentumokban (rendeletek, 

határozatok, stb.) a támogatási programban 

megfogalmazott beavatkozások anyagi fedezetének 

megjelenítése. 

-A releváns esélyegyenlıtlenségi indikátor 

folyamatos ellenırzése, további korrekciós 

intézkedések tervezése és végrehajtása. 

Oktatási esélyegyenlıség érvényesülésének vizsgálata az egyes közoktatási 

intézményekben: 

 

A vizsgált társulás nem folytat 

szegregáló oktatásszervezési 

gyakorlatot 

 

Kiegyenlített a hátrányos helyzető 

tanulók aránya a különbözı 

évfolyamok egyes osztályaiban, 

tanulócsoportjaiban – beleértve a 

tagozatos vagy emelt szintő 

oktatást is. 

Helyzetelemzés. 2.4.2  

( adatlapok) 

-Az érintettek (pedagógusok, szülık és társadalmi 

partnerek, pl. helyi cigány kisebbségi önkormányzat, 

civil szervezetek) bevonásán, meggyızésén alapuló 

intézkedési és kommunikációs terv készítése. Az 

aktív részvételére építı intézkedések megfelelı 

elıkészítésének és eredményességének biztosítását 

társadalmi fórumok, a helyi médiumok bevonásával 

a minél szélesebb nyilvánosság megteremtése, 

pozitív média megjelenés segítheti. 

A sajátos nevelési igényő tanulók 

oktatását is biztosító 

intézményben rendelkezésre 

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók 

minıségi oktatásához szükséges jogszabályi és 

szakmai elıírások teljeskörően biztosítottak a 
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állnak a sajátos nevelési igényő 

tanulók oktatásához szükséges, 

jogszabályban meghatározott 

feltételek (szakos ellátás, osztály-

összevonások, személyi- és tárgyi 

feltételek, kötelezı 

felülvizsgálatok). (1993. évi Tv. a 

közoktatásról, 14/1994 MKM 

rendelet) 

helyzetelemzésben megfogalmazottak szerint. 

 

Meghaladja az intézményekben az 

SNI és részképesség zavarokkal 

küzdı tanulók együttes aránya a 

7%-ot, ill., az enyhe fokban 

értelmi fogyatékosnak minısített 

tanulók aránya nem éri el az 5%-

ot. 

 

Vállalják az intézmények a 

sajátos nevelési igényővé 

minısített, szakvélemény szerint 

integráltan is nevelhetı tanulók 

integrált oktatását. Az 

önkormányzat a feltételeket 

megteremti. 1 kivételével 

Valamennyi intézmény (1 kivételével) alapító 

okiratában szerepel az SNI tanulók oktatása, 

nevelése. 

 

 

A vizsgált társulásban 

biztosított a halmozottan 

hátrányos helyzető tanulók 

eredményes oktatása? 

 

Meghaladja a lemorzsolódás 

(évismétlés, hiányzások, 

magántanulók) mértéke az azonos 

intézménytípus országos átlagát. 

Ezen túl, az évfolyamismétlık 

Eltérés tapasztalható az országos átlaghoz 

viszonyítva. 

 

Beavatkozási lehetıségek: 

-A lemorzsolódás kockázatában érintett tanulók 
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aránya, a magántanulók aránya, a 

250 óránál magasabb hiányzás is 

magasabb az országos átlagnál.  

Ezen belül a halmozottan 

hátrányos helyzető gyermekek 

aránya magasabb. 

helyzetelemzés: 2.4.2. 

A továbbtanulás adatai eltérnek 

az országos átlagtól, a 

gimnáziumi képzésre felvettek 

száma alacsonyabb, a 

szakképzésre továbbtanulóké 

magasabb. 2% nem tanult tovább. 

helyzetelemzés: 2.4.2. 

 

mentorálása 

-Egyéni fejlesztési terv alkalmazása 

Pedagógiai módszertani fejlesztés (ped.képzés!!) 

-Pályaorientációs programok 

-Középiskolákkal való együttmőködési programok 

megvalósítása (közös mentorálás) 

-A kommunikáció és együttmőködés 

hatékonyságának növelése a szülıkkel és segítı 

szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel 

-Egységes minden intézményre kiterjedı 

nyilvántartás vezetése a HH és HHH tanulók 

oktatási sikerességi mutatóiról 

A társulás iskoláiban változó az 

eltérés a hátrányos helyzető 

tanulók és a nem hátrányos 

helyzetőek között a tanórán kívüli 

programokon való részvétel 

tekintetében, széles a kínálati 

paletta.  

helyzetelemzés:.2.4.4. 

 

 Amennyiben a halmozottan hátrányos helyzető 

tanulók részvétele a tanórán kívüli programokban 

eltér az átlagtól, beavatkozás tervezése szükséges a 

hozzáférés javítása, részvételük biztosítása 

érdekében. 

Részesülnek az intézményben 

tanuló halmozottan hátrányos 

helyzető tanulók az iskolán kívüli 

segítı programokban, pl. napközi, 

szakkör, tábor, alapfokú 

mővészet-oktatás… 

Útravaló Program, Arany János 

Program, Tanoda 

 

Amennyiben az intézményben tanuló halmozottan 

hátrányos helyzető tanulók részvétele az iskolán 

kívüli programokban nem elégséges, beavatkozás 

tervezése szükséges a segítı programokban való 

részvétel bıvítésére, a programok népszerősítésére 

mind az érintett diákok, mind a pedagógusok és 

szülık körében. (Arany János Program, Útravaló 

program, fenntartói és civil kezdeményezések, stb.)  
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 A vizsgált társulásban a 

halmozottan hátrányos helyzető 

tanulók oktatásának feltételei 

megfelelıen biztosítottak 

 

Nem minden esetben megfelelı 

az intézményben a szakos 

ellátottság.  

Beavatkozás tervezése szükséges a humán-erıforrás 

kapacitás fejlesztése érdekében. 

Jelenleg részben megfelelıek az 

oktatás infrastrukturális feltételei 

az intézményben. Kiegyenlítetten 

biztosítottak az társuláson belül az 

oktatás feltételei. 

Kivétel 3 szükségtanterem, 

tornaterem hiánya. 

Amennyiben a késıbbiekben az intézmény 

infrastrukturális feltételei nem felelnek meg a 

kötelezı eszköz- és felszerelési jegyzékben (11/1994 

MKM rendelet 7. sz. melléklet) foglaltaknak, illetve 

azok között jelentıs eltérés van az intézményen belül 

a feladatellátási helyek között, vagy az egyes 

osztályok/csoportok hozzáférésében, beavatkozás 

tervezése szükséges a feltételek fejlesztése és 

kiegyensúlyozott biztosítása érdekében. 

Az intézmények közül néhány 

már alkalmaz korszerő, inkluzív 

pedagógiát, differenciáló 

módszertant és a 

kulcskompetenciákat, fejlesztı 

programokat a hátrányos helyzető 

tanulók eredményes oktatásának 

megvalósítása érdekében. 

helyzetelemzés: 2.4.5. 

Az intézmények  részben alkalmaznak a halmozottan 

hátrányos helyzető tanulók integrált nevelésének 

eredményességét segítı korszerő pedagógiát, 

beavatkozás tervezése szükséges a szemléletváltást és 

az alkalmazott módszertan megújítását elısegítı 

fejlesztés érdekében. 

 

Lehetséges beavatkozások: 

-Pedagógus továbbképzések igénybevétele a 

hiányterületeken, módszertani adaptáció 

megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív 

bevonásával, a tanórai gyakorlat megváltoztatása 

(szükség szerint mentori támogatás 

igénybevételével). 

-A pedagógiai program átdolgozása (szükség szerint 

szakértıi támogatás igénybevételével. 
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-Az önértékelést és a pedagógiai fejlesztés. tervezését 

segíti az Országos Oktatási Integrációs Hálózat által 

kidolgozott ún. „Útmutató a halmozottan hátrányos 

helyzető tanulók integrált nevelésének kialakításához, 

az IPR alapú tervezéshez és intézményi 

önértékeléshez” c. dokumentum, amely letölthetı a 

www.sulinova.hu honlapról. 

Rendszeres a kapcsolat, 

együttmőködés az intézmény 

környezetében mőködı társadalmi 

és szakmai szereplıkkel (szülık, 

fenntartó, helyi önkormányzat, 

cigány kisebbségi önkormányzat, 

,családsegítı, gyermekjóléti 

szolgálat, szociális és 

egészségügyi partnerek, civil 

szervezetek) a halmozottan 

hátrányos helyzető tanulók iskolai 

sikerességének érdekében 

helyzetelemzés: 2.4.6. 

Amennyiben az intézmény és a társadalmi, szakmai 

partnerek közötti kapcsolat alkalomszerő, az 

együttmőködés nem elég hatékony, rendszeresen 

mőködı, átfogó célokat megjelölı és egyedi eseteket 

megbeszélı egyeztetı fórum létrehozása és 

mőködtetése szükséges. A társadalmi partnerek 

(egyeztetı fórum) bevonása szükséges továbbá az 

esélyegyenlıség növelése érdekében tervezett 

intézkedések, programok véleményezésébe, nyomon 

követésébe és értékelésébe. 

 

 

Összegzsés: 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás területén mőködı intézményrendszerben 

biztosított az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlı hozzáférés. Azonnali beavatkozást 

igényel az SNI tanulók országos átlagot meghaladó magas száma. Annak érdekében: 

• hogy az esélyegyenlıségi terv ténylegesen elérje célját, ellenırzéséhez megfelelı adatok 

álljanak rendelkezésre egységes dokumentumrendszer, nyilvántartás vezetés szükséges, 

hangsúlyozva a hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyermeket. 

• hogy  kisebb legyen a hátrányos helyzető rétegek iskolai lemorzsolódása, és az átlagosnál 

gyengébb tanulmányi teljesítményük javuljon, az esélyegyenlıség megteremtése, az 

oktatás hatékonyságának növelése érdekében a társulás támogatja az intézmények 
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kompetencia alapú oktatásban való részvételét, melyhez az Új Magyarország Fejlesztési 

Tervben kiírt pályázatok jelentıs összegeket és szakértıi segítséget biztosítanak.  

• Az intézményvezetık a pedagógus továbbképzés, szakvizsga normatívából is nagyobb 

arányban támogassák a pedagógusoknak egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés 

érdekében módszerek elsajátítását. (Pl. kooperatív technikák, projektpedagógia, …), és a 

szakos ellátottság biztosításának megszervezését. 

• Valamennyi intézményében (1 kivételével) megteremtik a feltételeket  a fogyatékkal élı 

fiatalok körében az integrált nevelésének. Ehhez szükséges a segítı intézményhálózatok 

együttmőködésének erısítése (pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások). 

Kiemelten fontos feladat a korai felismerés, speciális terápia megkezdését, a szülıi 

tanácsadási alkalmak növelését. 

• Cél, hogy az oktatásban elsıdleges formát nyerjen az integráció, a speciális intézmény, 

mint forrásközpont, fejlesztı, tanácsadó, szakmódszertani központ mőködjön. 

• Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás elkötelezett az oktatási 

esélyegyenlıtlenségek felszámolásában. Ehhez megfelelı intézményhálózatot mőködtet.  

• A rehabilitációhoz való jog érvényesülése érdekében át kell tekinteni, melyek azok a 

szakmák a településeken, amelyeket fogyatékos fiatal is képes elsajátítani, s amely a 

jövıben megélhetését, önellátását is biztosítja. Ez folyamatos fejlesztést, szakmai 

fejlıdést, és nagy odafigyelést igényel. 

 

 

6.2. Rövid, közép és hosszú távon elérendı indikátorok 
 
 Rövid távon elérendı indikátorok (1 év alatt): 

� Egységes adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer bevezetése a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzető gyermekekrıl, részvételükrıl az óvodai nevelésben, 

iskolai oktatásban, eredményességükrıl, továbbtanulásukról. 

� A társulás területén lakó, óvodai nevelésben nem részesülı (3-5 éves) gyermekek, 

illetve tanulói jogviszonnyal nem rendelkezı, nappali iskolarendszeren kívüli 

tankötelesek és gondviselıik személy szerinti felkeresése családsegítı szolgálat vagy 

más illetékes szervezet szakemberének/szakembereinek rendszeres családlátogatása 

útján, szükség szerint a helyi kisebbségi önkormányzat, vagy civil szervezet segítıinek 

közremőködésével. Környezettanulmány végzése, különös tekintettel az 

óvodáztatást/iskoláztatást akadályozó tényezıkre. 
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� Intézkedési terv készítése a családi napközi és a házi gyermekfelügyelet biztosítására. 

� A rendszeres iskolába járás alóli felmentésre, illetve magántanulóvá nyilvánításra 

vonatkozó gondviselıi kérelmek felülvizsgálata az illetékes iskola képviselıje és 

külsı szakemberek (családsegítı szolgálat) bevonásával. A felmentés, illetve 

magántanulóvá nyilvánítás indokainak azonosítása, az iskoláztatást biztosító 

lehetıségek azonosítása a családdal közösen. 

� Azon családok azonosítása, amelyekben van olyan gyermek, aki nem részesül óvodai 

nevelésben (lakossági és védınıi települési nyilvántartások alapján) minden naptári év 

január-február hónapban az elızı naptári év december 31-ei adatok alapján. 

� Tájékozódás az érintett gondviselık körében az óvodáztatási szándékról és az 

óvodáztatás esetleges akadályairól minden év március-április hónapban 

családlátogatás keretében. (A családlátogatást családsegítı szakember és 

óvodapedagógus végzi, szükség szerint szociálpedagógus vagy szociális munkás, 

kisebbségi képviselı stb. segíti.)  

� Intézkedések kezdeményezése az óvodáztatást akadályozó egyedi tényezık 

elhárítására pl. beóvodázás támogatásának biztosítása, étkezés, utazás stb. 

költségeinek átvállalása. 

� Az óvodai beíratást elmulasztott szülık ismételt személyes megkeresése a nevelési év 

kezdetéig vagy kezdetén, és tájékoztatásuk egyedi óvodáztatási problémáik 

megoldásának lehetıségeirıl. 

� Fel kell tárni az érintett intézmény esetében fennálló szegregáció létrejöttének okait, 

melyben egyebek közt vizsgálni kell a társuláson belüli és azon kívülre irányuló 

tanulói ingázást, az egyes intézmények egymáshoz mért távolságát, elérhetıségét, 

valamint az érintett települések lakossági összetételét.  

� Az óvodáztatás feltételeinek és körülményeinek tovább-fejlesztése a halmozottan 

hátrányos helyzető gyermekek minél teljesebb körő és eredményes óvodáztatása 

érdekében, egyéni fejlesztés 

� Intézményi tartalmi-módszertani-, infrastrukturális és humán-erıforrás felmérés és 

intézkedések tervezése az optimális feltételek biztosítására. 

� SNI korai felismerését, fejlesztését, majd integrációját elısegítı programok 

kidolgozása, bevetetése. 
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Közép távon elérendı indikátorok (3 év alatt):  

� Társulási szinten biztosítandó a családi napközi és házi gyermekfelügyelet  

� Amennyiben lehetséges és indokolt az iskolai szegregáció csökkentése (pl. a jobb 

minıségő magasabb kompetencia eredményeket és továbbtanulási arányokat elérı) 

iskolákba ingázó tanulók között alacsony a hhh tanulók aránya; a szegregált 

intézmény tanulói létszáma, valamint a kompetencia eredményei alacsonyak; elérhetı 

távolságon belül  van(nak) befogadásra alkalmas intézmény(ek)), az akciótervben 

mérhetı, számszerő adatokkal, évenkénti ütemezéssel kell megjeleníteni azt.  

� Meg kell vizsgálni a nem társulási fenntartású intézmények bevonásának 

szükségességét és mértékét, feltételeit. 

� Az SNI tanulók szakértıi felülvizsgálatának kezdeményezésére irányuló intézményi 

programok támogatása, szülıi tájékoztató programok szervezése. 

� Az oktatás-nevelés törvényességi feltételeinek (szakos ellátás, osztály-összevonások, 

személyi- és tárgyi feltételek, kötelezı felülvizsgálatok) hiánytalan biztosítása, a 

rendelkezésre álló normatívák igénylése és célzott felhasználása. 

� Preventív célú óvoda- és iskolafejlesztési program a pedagógiai munka 

modernizációja, az integrált oktatás, esélyteremtés érdekében. 

� A kompetencia-mérések eredményeit, tapasztalatait megvitató tantestületi-, 

intézményközi-, települési fórumok, szakmai munkaközösségek szervezésének 

támogatása és biztosítása az országos eredményektıl való szignifikáns eltérések 

okainak feltárása és a beavatkozási lehetıségek meghatározása érdekében. A 

szükséges fejlesztések szakmai-módszertani és egyéb feltételeire vonatkozó 

intézkedési terv kidolgozása. 

� A kompetencia-méréseket követı elemzések, fejlıdésvizsgálatok tapasztalatai, ill. a 

fórumok, szakmai testületek ajánlásai alapján a fejlıdési ütemet növelı fejlesztési 

programok megvalósításának támogatása, ill. az ahhoz szükséges feltételek 

(humánerıforrás-fejlesztés, átszervezés, alkalmazott pedagógiai módszerek és 

szemlélet megújítása, infrastrukturális feltételek, ill. eszközellátottság javítása stb.) 

optimális biztosítása az érintett intézményekben. 

� A lemorzsolódás kockázatában érintett tanulók mentorálása. 
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� A releváns esélyegyenlıtlenségi indikátor folyamatos ellenırzése, további korrekciós 

intézkedések tervezése és végrehajtása. 

� Az érintettek (pedagógusok, szülık és társadalmi partnerek, pl. kisebbségi 

önkormányzat, civil szervezetek) bevonásán, meggyızésén alapuló intézkedési és 

kommunikációs terv készítése. 

� Pedagógus továbbképzések igénybevétele a hiányterületeken, módszertani adaptáció 

megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív bevonásával, a tanórai gyakorlat 

megváltoztatása (szükség szerint mentori támogatás igénybevételével). 

� A pedagógiai programok átdolgozása (szükség szerint szakértıi támogatás 

igénybevételével.) 

Hosszú távon elérendı indikátorok (6 év alatt): 

� Társulási egészségügyi és szociális térkép elkészítése 

� A 7-8. osztályos SNI tanulók részére a foglalkoztatás lehetıségét biztosító minıségi 

szakképzésbe való továbbtanulást elısegítı mentorált programok megvalósítása; 

iskola-középiskola együttmőködések támogatása. 

� Valamennyi intézményben az infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések a mai 

kor színvonalának megfelelıen megvalósulnak. 

� Legalább ügyfélszintő akadálymentesítés valamennyi közoktatási intézményben. 

 

6.3. Egyes esélyegyenlıségi kockázatok súlyosságának megítélése, akcióterv 
tervezése 
 
Az egyes esélyegyenlıségi kockázatok súlyosságának megítélésekor és az akcióterv 

tervezésekor a következı szempontokat vettük figyelembe: 

 

• Azonnali beavatkozást igényel: 

 

- Minden olyan helyzet, ami a hatályos törvényeknek nem megfelelı (különös tekintettel a 

1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról, és Az egyenlı bánásmódról és az 

esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseire); 

- Minden, az adatok vizsgálatát követıen beazonosított szegregált nevelési és 

oktatásszervezési gyakorlat, mivel az alapvetıen sérti az esélyegyenlıség elvét és 

korlátozza a halmozottan hátrányos helyzető tanulók oktatási sikerességét; 
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- Ha igazolódik, hogy a társulásban biztosított bármely oktatási szolgáltatáshoz (pl. emelt 

szintő oktatás, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb intézkedési tervok), vagy a társulás 

intézményeiben biztosított oktatási feltételekhez (pl. szaktanterem, informatikai eszközök, 

tanítást, vagy egyéni tanulást segítı egyéb eszközök, hiányos szakos ellátottság esetén 

szaktanár által tartott tanórák) nem biztosított egyenlı hozzáférés a halmozottan hátrányos 

helyzető tanulók részére; 

- Ha a társulás intézményeiben a sajátos nevelési igényő (SNI) és a pszichés fejlıdési 

zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. 

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros 

aktivitászavar) tanulók együttes aránya jelentısen meghaladja az országos átlagot (vagyis 

több 7 %-nál). 

Ezekben az esetekben az intézkedéseket, fejlesztési lépéseket úgy kell megtervezni, hogy 

rövid távon (azaz 1 éven belül) mérhetı javulást eredményezzenek a helyzetelemzésben 

rögzített értékekhez képest!  

 

• Érzékelhetı javulást kell elérni középtávon: 

 

- A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek óvodáztatásának biztosítása érdekében 

legalább középtávon (3 éven belül) mérhetı javulást biztosító beavatkozást kell tervezni, 

amennyiben férıhely hiány miatt nem biztosított minden halmozottan hátrányos helyzető 

gyerek számára 3 éves kortól az óvodai szolgáltatás; vagy annak ellenére, hogy az óvoda 

el tudná látni a társulásban élı gyerekeket, sok halmozottan hátrányos helyzető gyerek 

nem jár óvodába 3 éves korától.  

- A településen élı 3-18 éves korosztály minden tagjának oktatásáról gondoskodni kell 

jövıbeni munkaerı-piaci érvényesülésük és társadalmi integrációjuk biztosítása 

érdekében. Ezért amennyiben e korosztálynak bármelyik, ill. bármennyi tagja nem 

részesül oktatásban, tervet kell készíteni évenkénti konkrét lépésekkel, arra vonatkozóan, 

hogy hogyan vonja be a tanköteleseket a nappali képzésbe. 

- Az oktatás eredményességének javítására olyan mértékő beavatkozások tervezése 

szükséges, amelyek legalább középtávon (3 éven belül) mérhetı javulást garantálnak, 

minden esetben, ha az eredményességi mutatók alapján (továbbtanulás, lemorzsolódás, 

kompetencia-vizsgálat) az országos átlaghoz képest súlyosan alulteljesít a társulás 

településein mőködı intézmény; vagy a település intézményében tanuló halmozottan 

hátrányos helyzető gyerekek tanulmányi elımenetele az intézmény átlagánál rosszabb. 
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- Az oktatási szolgáltatások minıségének kiegyenlítettsége érdekében, illetve a minıségi 

oktatáshoz való hozzáférés javítása érdekében legalább középtávon (3 éven belül) mérhetı 

javulást biztosító intézkedéseket kell kezdeményezni, amennyiben beigazolódik, hogy a 

településen mőködı intézmények között jelentıs eltérés van az oktatás feltételiben, ill. az 

oktatás eredményességében, fıként, ha nagy számban tanulnak halmozottan hátrányos 

helyzető gyerekek a rosszabb feltételek között mőködı, vagy kevésbé eredményes 

oktatást nyújtó intézményben.  

Az eredményességet befolyásoló oktatási feltételek javítása néhol nem biztosítható 

rövidtávon, illetve elıfordulhat, hogy középtávon sem (pl. infrastrukturális feltételek, 

vagy szakos ellátottság fejlesztése, új pedagógia, módszertani ismeretek beépülése az 

oktatási gyakorlatba).  

Ezeknek az oktatás eredményessége és az esélyegyenlıség szempontjából fontos 

feltételeknek a javítására azonban ilyen esetekben is törekednie kell a társulás 

vezetésének, együttmőködve a megvalósításhoz szükséges partnerekkel. Középtávon 

ezekben az esetekben is legalább a szükséges fejlesztések elindítását meg kell célozni, 

megfelelı indikátorokkal alátámasztva. (Ha pl. komolyabb beruházás szükséges az 

infrastruktúra fejlesztéséhez, melyhez forrás rövidtávon nem áll rendelkezésre, 

középtávon legalább azt kell vállalnia akciótervben, hogy a fejlesztéshez szükséges forrást 

megpályázta, a beruházást elindította. Ha az SNI tanulók visszahelyezése lenne szükséges 

az országos átlagot meghaladó arány csökkentéséhez, a felülvizsgálatok kezdeményezését, 

a kötelezı vizsgálatok megtörténtének ellenırzését, biztosítását, a felülvizsgálatot 

követıen visszahelyezhetı tanulók áthelyezésének megvalósítását, a tanulók mentori 

támogatását és a prevenció érdekében az óvoda-iskola átmenet fejlesztését és a gyerekek 

korai fejlesztésében való közremőködést, egyéni fejlesztési tervek alkalmazását vállalni 

kell.) 

 

6.4.Komplex beavatkozások, konkrét intézkedések 
 
A problémákat kezelı komplex beavatkozások az eddigiekben rögzített helyzetelemzés 

alapján, felelısök meghatározásával: 

� A  Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményeiben tilos a 

hátrányos megkülönböztetés (bármiféle okból), továbbá minden olyan különbségtétel, 

kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye az egyenlı 

bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. A feladat-ellátás módjára vonatkozó 



EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Budapest 

90 

Konzorciumi szintő Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés 

döntéseink, intézkedéseink meghozatalakor a gyermek, a tanuló mindenek felett álló 

érdekét figyelembe kell venni. 

o Felelıs:Társulási Tanács Elnöke,  Kistérségi Iroda Vezetıje, intézményvezetık 

� Az oktatást nem csak az egyéni szellemi gyarapodás, érvényesülés elısegítıjének, 

hanem a társadalmi kohéziót erısítı, a társadalmi kirekesztés és foglalkoztatottság 

problémáinak megoldását segítı eszköznek kell tekinteni. Segíteni kell az 

intézményeinknek az integrált nevelés, oktatás feltételrendszerének megteremtésében. 

o Felelıs: Társulási Tanács Elnöke, Kistérségi Iroda Vezetıje 

� Az élethosszig tartó tanulás fontos eszköze annak, hogy az emberek irányítsák saját 

jövıjüket, mind szakmai elımenetelük, mind személyes és családi életük szintjén. 

Éppen ezért szakmai szempontból támogatni szükséges a kompetenciaalapú nevelés és 

oktatás bevezetését, elterjesztését. A nevelési, a pedagógiai, a képzési programok 

figyelembe vegyék a társadalmi fejlıdés, a környezet igényeit. 

o Felelıs: intézményvezetık 

� Támogatni kell oktatási intézményeiket abban, hogy fejleszthessék szolgáltatásaik 

minıségét, a szakmai szolgáltatások igénybevételi lehetıségének biztosításával 

segíteni kell ıket olyan új kezdeményezések elindításában, amelyek a tanítás és a 

tudás minıségének javítását eredményezik, hogy ennek következményeként 

csökkenjen az iskolából (különösen a szakképzı évfolyamokról) idı elıtt kiesı 

fiatalok száma. Ösztönözni kell intézményeinket, hogy különös figyelmet szenteljenek 

a tanulási nehézségekkel küzdı fiataloknak, továbbá az integrált nevelésnek, 

oktatásnak. 

o Felelıs: Társulási Tanács Elnöke, Kistérségi Iroda Vezetıje 

� Ösztönözni kell az információtechnológiák alkalmazását a tanítás, a tanulás, az 

intézményirányítás, az ügyvitel, a döntés-elıkészítés és a kommunikáció terén. 

� Az egyes intézmények alapító okiratában meghatározott alaptevékenységek 

ellátásának értékelését törvényességi szempontból a jogszabályi elıírásokhoz, 

keretparaméterekhez viszonyítva, igazgatási (szervezési, irányítási) szempontból a 

jogszabály által kötelezıen elıírt intézményi igazgatási, tanügy-igazgatási, 

gazdálkodási és pénzügyi, munkáltatói, adat- és információszolgáltatási 

dokumentumokhoz, a feladatellátás határidıinek betartásához viszonyítva kell 

végezni. Szükség esetén külsı szakértık munkáját is igénybe kell venni.  

o Felelıs: Társulási Tanács Elnöke, Kistérségi Iroda Vezetıje 
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� A nevelési-oktatási intézményeink új integrációs oktatási programok, formák és 

módszerek megismerésével, bevezetésével kell hozzájárulniuk az esélyegyenlıtlenség 

csökkentéséhez, a szegregációs és a diszkriminációs jelenségek megszüntetéséhez. 

Törekedni kell arra, hogy a nevelıtestületek érintett tagjai pedagógus továbbképzés 

keretében elsajátítsák azokat a kompetenciákat, amelyeket a befogadó környezet 

személyközpontú nevelés elfogadására felkészítése és az e környezetben történı 

oktatás megkíván.  

o Felelıs: valamennyi közoktatási intézmény vezetıje 

� Az társulás minden, az illetékességi területén élı igényjogosultnak biztosítja a 

tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételeket. A helyi ellátórendszer és 

különösen a nevelési-oktatási intézmények, intézményvezetık, nevelıközösségek 

feladata elısegíteni, hogy a gyermekek, tanulók idıben megkezdjék a tankötelezettség 

teljesítését, jelentıs mértékben csökkenjen az iskolát túlkorosan kezdık, az idı elıtt 

(különösen a szakképzı évfolyamokról idı elıtt) kimaradók száma.   

o Felelıs: Kistérségi Iroda Vezetıje, intézményvezetık, védınıi hálózat 

� A közoktatás-fejlesztés fókuszában lévı egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

motivációk, képességek kialakítása biztosítja a tudásalapú társadalom létrehozásának 

egyik feltételrendszerét, amelyhez szükséges, hogy a társulás közoktatási intézmények 

is a “kompetencia-alapú” nevelés, oktatás és képzés irányába fejlıdjenek. A nevelı-

oktató munka és a helyi programok összeállítása során kerüljön elıtérbe a 

kompetencia-alapú képzéshez kapcsolódó minıségfejlesztési, intézményértékelési, 

pedagógiai mérési - értékelési ismeretek fejlesztése, az ezekhez szükséges eszközök, 

módszerek bevezetése. 

o Felelıs: valamennyi közoktatási intézmény vezetıje 

� Az alapfokú nevelés és oktatás szintjein (ide értve az óvodákat is) a tanulási 

folyamatot megkönnyítı alapképességek és készségek [olvasás (szövegértés), írás 

(helyesírás), számolás, problémamegoldó gondolkodás], továbbá az alkalmazási 

kulcskompetenciák [szociális- és életviteli, életpálya-építési, idegen nyelvi és 

infokommunikációs technológiai (IKT)],  alapfokú karrierépítési kompetenciák 

fejlesztésére szolgáló (akkreditálható) oktatási programcsomagok fejlesztése és/vagy 

(akkreditált) oktatási programcsomagok befogadása, adaptálása, kipróbálása, 

korrigálása, véglegesítése és terjesztése (befogadó óvoda, befogadó iskola funkciók), a 
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kapcsolódó módszertani szolgáltatási feladatok ellátása (mesteróvoda, mesteriskola 

funkciók) kapjon figyelmet. 

o Felelıs: valamennyi közoktatási intézmény vezetıje 

� Érintett iskoláink pedagógiai programjaik felülvizsgálata és kiegészítése során 

szabályozzák moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minısítését, 

valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, a tanulók fizikai 

állapotának méréséhez szükséges módszereiket, a nemzeti, etnikai kisebbségi 

neveléshez-oktatáshoz kapcsolódó tananyagot (anyanyelvi, történelmi, földrajzi, 

kultúra-és népismereti), a jogszabály alapján biztosított (többlet) testnevelési órák 

számát, az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, az értékelésben 

betöltött szerepét, súlyát, az otthoni (napközis és tanulószobai, iskolaotthonos) 

felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait, 

a projektoktatásra felhasználható idıkeretet, készítsék az iskola egészségnevelési és 

környezeti nevelési programját. 

o Felelıs: valamennyi középfokú intézmény vezetıje 

� Valamennyi nevelési-oktatási intézménynek a minıség javítása érdekében 

folyamatosan napirenden kell tartani a nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai tökéletesítését, korszerősítését, a 

személyiségfejlesztéssel és a közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

a beilleszkedési, magatartási nehézségek “kezelésével” összefüggı és a tehetség, 

képesség kibontakoztatását segítı pedagógiai tevékenységeket, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók 

felzárkóztatását, a szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységet. 

o Felelıs: valamennyi nevelési-oktatási intézmény vezetıje 
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6.5 AKCIÓTERV A HELYZETELMEZÉSBEN FELTÁRT PROBLÉMÁK  MEGOLDÁSÁRA 
 
 
Az egyes tevékenységek alábontását, ha szükséges a feladatok felelıseinek külön dokumentumban kell kidolgozniuk a 6.1 táblázat 
tervezett beavatkozásai alapján. 

 
Helyzetelemzés 
megállapítása 

Cél  Intézkedés 
leírása 

Intézke
dés 
felelıse 

Hat
ár-
idı 

Indikátor 
rövid távon 

Indikátor 
közép távon 

Indikátor 
hosszú távon 

Erıfo
rás 

státus
za1 

Közoktatási 
szakszolgálati és 
szakmai 
szolgáltatás nem 
teljes mértékben 
érhetı el minden 
településen 
 

Minden 
közszolgáltat
ás elérhetıvé 
váljon a  
társulás 
településein 

Igényfelmérés, 
kialakítás 
lehetséges 
formáinak 
meghatározása, 
megszervezése 

Kistérs
égi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Igényfelmérés, 
kialakítás 
lehetséges 
formáinak 
meghatározása 

Társulási 
szinten 
biztosított 
minden 
közszolgáltatás
. 

Társulási 
szinten 
biztosított 
minden 
közszolgáltat
ás. 

fennat
tók és 
szolgá
ltatók 

3 

Van olyan 3 éves 
halmozottan 
hátrányos gyermek 
aki nem vesz részt 
óvodai nevelésben 

Minden 3 
éves 
halmozottan 
hátrányos 
gyermek 
vegyen  részt 
óvodai 
nevelésben. 

Beazonosítás, 
intézkedés. 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Minden 3 éves 
halmozottan 
hátrányos 
gyermek részt 
vesz óvodai 
nevelésben  

Minden 3 éves 
halmozottan 
hátrányos 
gyermek részt 
vesz óvodai 
nevelésben 

Minden 3 
éves 
halmozottan 
hátrányos 
gyermek 
részt vesz 
óvodai 
nevelésben 

szülık
fennta
rtók, 
szolgá
ltatók 

1 

                                                 
1 Kódok használata javasolt:  

1. elıkészítés alatt (egyeztetések zajlanak) 
2. képviselıtestületi vagy intézményi döntés született a programelem elindításáról, felelısök és határidık kijelölve 
3. a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak) 
4. a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további elıre nem látott beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak (felsorolásuk) 
5. a célérték elérésre került, a folytatólagos programelemek megvalósítása folyamatban  
x.  felfüggesztve 
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Helyzetelemzés 
megállapítása 

Cél  Intézkedés 
leírása 

Intézke
dés 
felelıse 

Hat
ár-
idı 

Indikátor 
rövid távon 

Indikátor 
közép távon 

Indikátor 
hosszú távon 

Erıfo
rás 

Stát-
usza 

Magántanuló 
aránya 1,9%, 
meghaladja az 
országos átlagot 
 
 

Magántanuló 
aránya 
csökkenjen 
országos 
átlag alá. 

Kérelmek, 
felmentések 
felülvizsgálata. 
Mentorálás 
kialakítása. 
 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Kérelmek, 
felmentések 
felülvizsgálata 
megtörtént 

Magántanuló 
aránya az 
országos átlag 
alá csökken. 

Magántanuló 
aránya az 
országos 
átlag alá 
csökken 

szülık 
pedag
óguso
k 
vezetı
k 

1 

a SNI gyermekek 
aránya meghaladja 
az országos átlagot 

Az SNI 
gyermekek 
aránya az 
országod 
szintet ne 
haladja meg 

Szakvéleménye
k felülvizsgálat, 
korai 
felismerés és 
fejlesztés 
megszervezése 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Szakvéleménye
k 
felülvizsgálata 
megtörténik, 
intézkedési 
terv elkészül. 

Az SNI 
gyermekek 
aránya az 
országod 
szintet 
megközelíti . 

Az SNI 
gyermekek 
aránya az 
országod 
szintet nem 
haladja meg. 

szülık 
pedag
óguso
k 
vezetı
k 

1 

Továbbtanulási 
mutatók nem érik 
el az országos 
átlagot. 

Minél 
nagyobb 
számban 
tanuljanak 
tovább 
érettségit is 
adó 
középiskoláb
a. 

Mentorálás 
pályáorinentáci
ó, komptencia 
alapú, 
élménypedagóg
ia bevezetése. 
Útravaló 
programok 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Mentorálás 
rendszere 
kialakult, 
megkezdıdött  
módszertani 
fejlesztés, 
Útravaló 
Programok 
alkalmazása.  
 

Továbbtanulás
i mutatók 
javulnak. 

Továbbtanul
ási mutatók 
elérik az 
országos 
átlagot. 

pedag
óguso
k 
vezetı
k 

3 

Nem biztosított a 
teljes szakos tanári 
ellátottság 

Minden 
tantárgyat 
megfelelı 
képesített 
tanár oktat. 

Feltételek , 
lehetıségek 
vizsgálata, 
megoldási 
módok 
kialakítása. 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Minden 
tantárgyat 
megfelelı 
képesített 
tanár oktat. 

Minden 
tantárgyat 
megfelelı 
képesített 
tanár oktat. 

Minden 
tantárgyat 
megfelelı 
képesített 
tanár oktat. 
 
 

fennta
rtók, 
iskolá
k 

3 
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Helyzetelemzés 
megállapítása 

Cél  Intézkedés 
leírása 

Intézke
dés 
felelıse 

Hat
ár-
idı 

Indikátor 
rövid távon 

Indikátor 
közép távon 

Indikátor 
hosszú távon 

Erıfo
rás 

Stát-
usza 

Nagy az eltérés a az 
intézmények között 
humánerıfor-rás 
tekintetében 
 
 
 
 

Kiegyenlített
ség, az 
egyenlı 
oktatási 
színvonal 
biztosítása 

Továbbképzési 
és beiskolázási 
tervek 
összehangolása, 
belsı 
továbbképzések 
megszervezése. 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Beiskolázási 
terv elkészül, 
belsı 
továbbképzése
k, 
munkaközössé
gek 
kialakulnak. 

Humánerıfor-
rás 
kiegyenlítıdik. 

Minden 
pedagógus a 
részt vett a 
hátrányos 
helyzetőek 
eredményess
égét segítı 
módszertani 
továbbképzés
en. 

fennta
rtók, 
iskolá
k 

3 

A kompetencia-
mérés 
eredménymutatói 
nem érik el az 
országos átlagot 

Az országos 
szint elérése 
minden 
területen és 
intézménybe
n 

Okfeltárás, 
beavatkozások 
tervezése, 
szükséges 
fejlesztések 
biztosítása 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Beavatkozási 
terv elkészül, 
minden 
intézmény 
elfogadja és 
alkalmazza 

Kiegyenlítettsé
g az 
eredménymuta
tókban, 
országos szint 
elérése minden 
területen és 
intézményben 

Kiegyenlített
ség az 
eredménymu
ta-tókban, 
országos 
szint elérése 
minden 
területen és 
intézménybe
n 

pedag
óguso
k, 
vezetı
k 

1 

Az 
évfolyamismétlık 
és 250 óránál 
többet hiányzók 
aránya meghaladja 
az országos átlagot. 

Az 
évfolyamismé
t-lık és 250 
óránál többet 
hiányzók 
aránya nem 
éri el az 
országos 
átlagot. 

Mentorálás, 
iskolai 
kudarcot 
megelızı 
módszertani 
eljárások 
bevezetése. 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Új módszertani 
eljárások, 
mentorálás 
bevezetése. 

Az 
évfolyamismét-
lık és 250 
óránál többet 
hiányzók 
aránya nem éri 
el az országos 
átlagot 

Az 
évfolyamismé
t-lık és 250 
óránál többet 
hiányzók 
aránya nem 
éri el az 
országos 
átlagot 

pedag
óguso
k, 
vezetı
k 

1 
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Helyzetelemzés 
megállapítása 

Cél  Intézkedés 
leírása 

Intézke
dés 
felelıse 

Hat
árid
ı 

Indikátor 
rövid távon 

Indikátor 
közép távon 

Indikátor 
hosszú távon 

Erıfo
rás 

Stát-
usza 

Nincs pontos 
kimutatás az 
intézményekben a 
HHH gyermekek 
részvételérıl 
szolgáltatásokban 
és eredményes-
égükrıl. 

Adatszolgálta
tási rendszer 
kialakítása, 
különös 
tekintettel a 
HH és HHH 
gyermekek 
eredményein
ek, 
részvételének 
biztosításáról 

Adatszolgáltatá
s rendszerének, 
dokumentumai
nak kialakítása 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Adatszolgáltat
ási rendszer 
elkészül, 
alkalmazza 
minden 
intézmény. 

Nyilvántartás 
vezetése a HH 
és HHH 
gyermekek 
eredményeinek
, részvételének 
a különbözı 
szolgáltatások-
ban való 
részvételükrıl. 
 
 
 

Nyilvántartás 
vezetése a 
HH és HHH 
gyermekek 
eredményein
ek, 
részvételének 
a különbözı 
szolgáltatáso
k-ban való 
részvételükrı
l 

pedag
óguso
k, 
vezetı
k 

3 

Eltérés 
tapasztalható az 
infrastrukturális 
feltételek 
tekintetében 

Infrastruktúr
a fejlesztése, 
egyenlı 
hozzáférés 
biztosítása 

Felmérések, 
tervek 
készítése, 
forráskeresés, 
pályázatkészí-
tés 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Felmérések, 
tervek 
elkészül-nek 

Források 
keresése, 
pályázatkészíté
s megtörtént 

Szükségtante
r-mek 
kiváltása, 
korszerő 
intézményhál
ózat 

fennta
rtók, 
iskolá
k 

1 

Az épületek nem 
akadálymentesek 

Akadályment
es 
közoktatási 
intézmények 

Felmérések, 
tervek 
készítése, 
forráskeresés, 
pályázatkészí-
tés 

Kistér-
ségi 
Tanács 
Elnöke 

2008 Felmérések, 
tervek 
elkészül-nek 

Lagalább 
ügyfélszintő 
akadálymentes
í-tés az 
intézményekbe
n 

Lagalább 
ügyfélszintő 
akadályment
esí-tés az 
intézmények
ben 

fennta
rtók, 
iskolá
k 

1 
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6.6.Az Esélyegyenlıségi Terv végrehajtását segítı egyéb programelemek, összefüggések:  
 
 
Kiemelt 
programelem 

Ezek alapján 
meghatározott 
feladatok 

Határid ık Célértékek Feladatok 
státusza2 

Koordinációs 
feladat 

Koordinációért 
felelıs személy 

IPR implementáció minden 
intézményben 
valósuljon meg az 
IPR program 

2009 IPR szerint 
átdolgozott 
pedagógiai 
program 

3 pályázat 
elkészítésének 
támogatása 

Kistérségi Iroda 
Vezetı 

A települési 
szegregáció 
felszámolására 

Szociális térkép, 
körzethatár 
módosítás 
elkészítése 

2010 Nincs 
szegregáció a 
közoktatási 
intézményekben 

1 adategyeztetések Kistérségi Iroda 
Vezetı 

DDOP  pályázat 
alapján támogatott 
fejlesztés 

épület felújítás, 
építés, integrált 
nevelési-oktatási 
hálózat létrehozása 

2011 Méltányos 
oktatási 
környezet 
kialkítása 

3 
(I.fordulón 
megfelelt) 

projekt lebonyolítás Gesztor 
Önkormányzat 
Polgármestere 

TIOP pályázat 
alapján támogatott 
fejlesztés 

Infrastruktúra 
fejlesztés, 
eszközbeszerzés 

2009 informatikai 
eszközök 
beszerzésre 
kerülnek 

2 
beadott 

projekt lebonyolítás Önkormányzatok 
Polgármesterei 

TÁMOP 3.3.2, 
pályázat alapján 
támogatott 
fejlesztés …… 

Esélyegyenlıségi 
terv végrehajtása 

2011 terv 
megvalósulása 

2 projekt lebonyolítás Gesztor 
Önkormányzat 
Polgármestere 

TÁMOP 3.1.4, 
pályázat alapján 
támogatott 
fejlesztés 

Kompetencia 
innováció 
létrehozása 

2011 Módosított 
pedagógiai 
program 

2 projekt lebonyolítás Önkormányzatok 
Polgármesterei 

                                                 
 



EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Budapest 

98 

Konzorciumi szintő Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés 

       7. Kockázatok 

 

 

Cél konkrét szöveges 
megfogalmazása 

Intézkedés leírása  Az intézkedés 
eredményes 
megvalósulásának 
kockázata 

A kockázat 
következményének 
súlyossága (1-3) 

A kockázat 
bekövetkezésének 
valószínősége (1-
3) 

A kockázat 
elhárításának, 
kezelésének tervezett 
módja 

Minden 
közszolgáltatás 
elérhetıvé váljon a 
társulás településein 

Szerzıdéskötésekkel, 
hálózatbıvítéssel a hiányzó 
szolgáltatás biztosítása 

Szolgáltatók hiánya, 
együttmőködési 
passzivitás 

1 1  

Minden 3 éves 
halmozottan 
hátrányos gyermek 
vegyen  részt óvodai 
nevelésben. 
 

Elızetes felmérésekkel, 
szociális és egészségügyi 
szolgáltatókkal történı 
összefogással, kisebbségi 
önkormányzatok bevonásával 
a családi háttér sikeres 
meggyızése 

Családok elutasító 
magatartása. 

2 2 Folyamatos 
együttmőködés 
kialakítása, születéstıl 
kezdıdı kapcsolatok 
ápolása, szülıi klub-
hálózat mőködtetése 

Az SNI gyermekek 
aránya az országod 
szintet ne haladja meg 

Felülvizsgálatok 
megszervezése, korai fejlesztés, 
egyéni mentorálás 

Forráshiány, 
humánerıforrás 
képzetlensége 

2 2 Szolgáltatói kosár 
bıvítése, pedagógus 
továbbképzések, 
normatívák 
igénybevétele, 
pályázati forrás 
keresése 
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Cél konkrét szöveges 
megfogalmazása 

Intézkedés leírása  Az intézkedés 
eredményes 
megvalósulásának 
kockázata 

A kockázat 
következményének 
súlyossága (1-3) 

A kockázat 
bekövetkezésének 
valószínősége (1-
3) 

A kockázat 
elhárításának, 
kezelésének tervezett 
módja 

Minél nagyobb 
számban tanuljanak 
tovább érettségit is 
adó középiskolába. 

A HHH és SNI gyermekek 
továbbtanulásának 
mentorálása, szülıi háttér 
meggyızése. 

Családok elutasítása, 
forráshiány 

2 2 Szolgáltatói kosár 
bıvítése, pedagógus 
továbbképzések, 
normatívák 
igénybevétele, 
pályázati forrás 
keresése. Szülıkkel 
aktív kapcsolat 
kiépítése, civil 
szervezetek bevonása 

Minden tantárgyat 
megfelelı képesített 
tanár oktat 

szakos tanárok biztosítása 
minden tanórán, utazó 
pedagógus megbízásával 

nincs megfelelı 
képzettségő 
pedagógus a 
környezetben 

1 1  

Az országos szint 
elérése minden 
területen és 
intézményben 

lemorzsolódás, magántanulók, 
hiányzások számának 
csökkentése. 

gyermeki 
motiválatlanság, 
családi támogatás 
hiánya 

2 1 Szolgáltatói kosár 
bıvítése, pedagógus 
továbbképzések, 
normatívák 
igénybevétele, 
pályázati forrás 
keresése. Szülıkkel 
aktív kapcsolat 
kiépítése, civil 
szervezetek bevonása 
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Cél konkrét szöveges 
megfogalmazása 

Intézkedés leírása  Az intézkedés 
eredményes 
megvalósulásának 
kockázata 

A kockázat 
következményének 
súlyossága (1-3) 

A kockázat 
bekövetkezésének 
valószínősége (1-
3) 

A kockázat 
elhárításának, 
kezelésének tervezett 
módja 

Kompetencia mérés 
eredményeinek 
javítása 

kompetencia fejlesztı 
tevékenységek bıvítése 

gyermeki 
motiválatlanság, 
családi támogatás 
hiánya 

2 2 Szolgáltatói kosár 
bıvítése, pedagógus 
továbbképzések, 
normatívák 
igénybevétele, 
pályázati forrás 
keresése. Szülıkkel 
aktív kapcsolat 
kiépítése, civil 
szervezetek bevonása 

Adatszolgáltatási 
rendszer kialakítása, 
különös tekintettel a 
HH és HHH 
gyermekek 
eredményeinek, 
részvételének 
biztosításáról 

új és rendszeres 
adatszolgáltatási rendszer 
kiépítése, és alkalmazása az 
intézmények és fenntartók 
között. 

hibás adatok 
győjtése 

2 1 Szabályozói rendszer 
kialakítása 

Akadálymentes 
közoktatási 
intézmények 

a beruházások során az 
akadálymentesítés elıtérbe 
helyezése 

forráshiány 2 2 pályázati lehetıségek, 
szponzorok keresése 
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Cél konkrét szöveges 
megfogalmazása 

Intézkedés leírása  Az intézkedés 
eredményes 
megvalósulásának 
kockázata 

A kockázat 
következményének 
súlyossága (1-3) 

A kockázat 
bekövetkezésének 
valószínősége (1-
3) 

A kockázat 
elhárításának, 
kezelésének tervezett 
módja 

Infrastruktúra 
kiegyenlítettsége 

eltérések feltérképezése, 
forráskeresés, eszközbeszerzés, 
felújítás, fejlsztés 

forráshiány 2 2 pályázatok benyújtása 

Magántanulók 
arányának 
csökkentése 

Határozatok felülvizsgálata, 
szülıi kommunikáció-
meggyızés, szolgáltatói segítség 
bevonása. 

szülıi ellenállás 2 1 Határozatok 
módosítása vagy 
visszavonása 

Az évfolyamismétlık 
és 250 óránál többet 
hiányzók száma 
csökken 

tanórán kívüli szolgáltatások 
növelése, aktív kommunkáció, 
módszertani megújulás 

forráshiány, 
pedagógusok 
képzzettsége 

2 2 pályázati lehetıségek, 
továbbképzések 
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8. Megvalósítás 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak biztosítani kell, hogy a Pogányvölgyi 

Kistérségi Iroda munkatársai vagy közoktatási szakértık megvizsgálhassák, hogy minden, a 

közoktatási intézmények mőködését és pedagógiai munkáját érintı, és az esélyegyenlıségi 

szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumba és 

iránymutatásba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlı bánásmódra és esélyegyenlıségre 

vonatkozó kötelezettségek és az intézkedési terv célkitőzései. 

Vállalnia kell a folyamatos értékelést, eredmények visszacsatolását, az intézkedési terv 

ellenırzése során szerzett információk beépítését. 

Biztosítani kell a társulási döntéshozók, tisztségviselık és közoktatási intézményvezetık 

felkészítését az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra, értékelését és folyamatos 

továbbképzésüket az érintett területeken. 

 

  9. Monitoring és nyilvánosság 
E helyen rögzítjük, hogy az intézkedési tervben megfogalmazottak megvalósulását évente 

ellenırizzük, az eredményességet értékeljük. E monitoring vizsgálatok eredményeit a 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tárgyalja, az eredményeket a 

személyes adatok védelmének biztosításával nyilvánossá tesszük a kistérség honlapján. 

Az intézményvezetık felelısek az önellenırzés dokumentumát évente június 31-ig 

megküldeni a  Pogányvölgyi Kistérségi Irodára, mely alapján a Társulási Tanács részére a 

tájékoztatást elkészítik. Az évenkénti tájékoztató nyilvánosságra hozatala a Társulás 

Elnökének felelıssége. 

 

  10. Konzultáció és visszacsatolás 
A Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv készítésébe a közoktatási 

intézmények vezetıit tevılegesen bevontuk, az adattáblák kitöltése alapján létrejött 

helyzetelemzés alapozta meg az intézkedési terv akciótervét.  

A véleményformálásra lehetıséget biztosítunk valamennyi érintett szakmai és társadalmi 

partner (szülıi szervezetek, civil szféra, helyi kisebbségi önkormányzat, stb.) bevonásával, 

véleményüket írásban is várjuk. 

E vélemények benyújtására az Pogányvölgyi Kistérségi Irodában van lehetıség, s az 

észrevételeket az Oktatási Bizottság tárgyalja. 
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  11. Érvényesülés, módosítás 
A Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben vállalt intézkedések 

felelıseinek kell biztosítani a megfogalmazottak teljesülésének feltételeit. 

Ha az évenkénti önértékelés során kiderül, hogy a vállalt célokat nem sikerült teljesíteni, 

illetve hogy milyen következményekkel járhat az intézkedési terv be nem tartása a 

megvalósításban résztvevıkre nézve, abban az esetben az Oktatási Bizottság meghatározza a 

felelıst, a szükséges intézkedést. 

A teljesülésrıl évente, illetve az esetleges megvalósítási akadályokról, nehézségekrıl a 

felelısök a társulás elnökének haladéktalanul tájékoztatást adnak. 

 

 

  12. Legitimáció 
A Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet – a szakmai, társadalmi vitára 

bocsátást követıen – Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2008.  

11. 27-én a 70/2008. (XI.27.) sz.  határozatával elfogadta. 

Lengyeltóti, 2008. november 27. 

 

 

          

        Papszt Lajos 
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