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Minden települési önkormányzat köteles kidolgozni Települési Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Programját, összhangban az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 35. § -ában 
megfogalmazottakkal. A programnak összhangban kell lenni a település 
közoktatási intézményeinek működését és pedagógiai munkáját szabályozó 
dokumentumokkal, az önkormányzati minőségirányítási programmal, és el kell 
helyezni az önkormányzati intézkedési tervben (a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 85. § alapján).  
 

 
 

1. A program célja 
 
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program alapvető célja, hogy 
biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód 
elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl, célul kell kitűzni az esélyteremtést, 
támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a településen élő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, a sajátos nevelési igényű, valamint a 
magatartási, tanulási gondokkal küzdő (továbbiakban: különleges bánásmódra 
szoruló) gyermekek és tanulók hátrányainak kompenzálása, nevelésük-oktatásuk 
sikeressége és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.  
 
Az esélyegyenlőségi program több vonatkozásban is megjeleníti a városi 
középfokú intézmények adatait, de mivel ezek fenntartója és diákjai nagy része 
nem helyi illetőségű, az akció tervben nem szerepelnek. 
 
Vizsgálni kell, a város alapfokú közoktatási intézményeiben biztosítottak-e a 
gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, így különösen  

 az óvodai nevelés 3 éves kortól történő biztosításának feltételei,  

 az ingyenes étkezéshez, 

 az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges feltételek meglétét, 

 a beiskolázási körzethatárok kialakításánál a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók többi tanulóhoz viszonyított aránya ne lépje túl a 25 %-
ot, a törvény által meghatározott arányt. 

 
Rögzíteni kell azokat a megoldásokat, utakat, melyekkel javítani lehet a rászoruló 
gyermekek, tanulók nevelésének-oktatásának hatékonyságát, eredményességét.  

A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia is kiemelten foglalkozik az 
esélyegyenlőség kérdésével. A III. fejezet 4. pontja értelmében került 
megalkotásra Szentendre Város Esélyegyenlőségi terve. Ennek kiegészítése a 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv, melynek segítségével összehangoltan 
végezhető az oktatási - nevelési intézményekben folyó magas színvonalú 
munka. 
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2. Helyzetelemzés 
 
2.1. 
Városi adatok az Okmány iroda adatai alapján 
 
2.1.1. Demográfia 
 

Lakónépesség száma 25961 

Állandó népesség száma 25190 

Állandó népességből a 0-2 évesek száma 587 

Állandó népességből a 3-5 évesek száma 964 

Állandó népességből a 6-14 évesek száma 2659 

Állandó népességből a 15-18 évesek száma 1326 

Állandó népességszám változása 2001-2006 (- 
/ +) + 2817 fő 

 
 
2.1.2. Népességvándorlás 
(1=Egyáltalán nem jellemző …5=Nagyon nagy mértékben jellemző) 
 

Közeli településekről 3 

Közeli városból 3 

Távolabbi településekről 2 

Távolabbi városokból 2 

Megyeszékhelyről 1 

Budapestről 5 

Külföldről 2 

 
2.1.3. Szociális helyzet a településen 

 Összesen 

Munkanélküliek száma a településen 430 

Ebből tartósan munkanélküli 77 

Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 60 

Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt? 
 

 
Kedvezményt, támogatást? 

382 

e
b

b
ő

l 

Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak 
halmozottan hátrányos helyzetükről  

    10ó+52i 

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

- 

Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 382 

 
 

 

 



 4 

2.1.4. Közszolgáltatások elérhetősége  
 

A település népessége jellemzően hol tudja elérni az alábbi közszolgáltatásokat?  

Közszolgáltatások 
Helyb

en 

Más településen, 

éspedig... (km) 

A szolgáltatás 

ellátatlan 

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK 

Óvodai nevelés X   

Általános iskolai oktatás 1-4. X   

Általános iskolai oktatás 5-8. X   

Alapfokú művészetoktatás X   

KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK 

Gyógypedagógiai tanácsadás X   

Korai fejlesztés és gondozás 
2008-tól 
Bölcsődé
-ben 

X Pomázon  

Fejlesztő felkészítés -   

Nevelési tanácsadás X   

Logopédiai ellátás X   

Továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás 

 
X Budapesten 
(~20km) 

 

Gyógy-testnevelés X   

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 

Gyermekjóléti szolgáltatás X   

Bölcsőde X   

Családi napközi   X 

Iskolai napközi X   

Házi gyermekfelügyelet X   

GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK 

Családok átmeneti otthona   X 

 
 
 

2.1.5. A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere 
 
A településén igénybe vehető közszolgáltatások esetében milyen szervezeti-
intézményi formában történik a feladatellátás?  

Közszolgáltatáso
k 

A feladatellátás fenntartói háttere 

Önkormányzat 
saját 

fenntartású 
intézménye 

vagy 
gazdasági 
társasága 

Kiszervezett 
formában non 

profit, civil, 
egyházi 

szervezet, 
vagy 

gazdasági 
társaság 

Intézmény-
fenntartó 
társulás 

Többcélú 
Társulás 

Megyei 
önkormányzat Egyéb 

Óvodai nevelés x x     
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Általános iskolai 
oktatás x x   x  

Alapfokú 
művészetoktatás  x   x  

Gyógypedagógiai 
tanácsadás     x  

Korai fejlesztés és 
gondozás       

Fejlesztő 
felkészítés       

Nevelési 
tanácsadás     x  

Logopédiai ellátás x    x  

Továbbtanulási-, 
pályaválasztási 
tanácsadás       

Gyógy-testnevelés x      

Gyermekjóléti 
szolgáltatás    x   

Bölcsőde x      

Családi napközi       

Iskolai napközi x x     

Házi 
gyermekfelügyelet  x     

Családok átmeneti 
otthona       

 
2.1.6. A település szakember ellátottsága 
 

Feladatok 

Az előírt 
képesítés 

feltételeket a 
személyzet 

hiánytalanul 
Hiányok megnevezése 

Teljesíti 

Nem 
teljesít

i 

Óvodai nevelés x   

Általános iskolai oktatás x   

Pedagógiai 
szakszolgálat 

x   
Az intézményre váró feladatokat nem 
tudják ellátni a szükségletnek 
megfelelően.  

Egészségügyi 
alapellátás 

x  
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Szociális alapellátás x   

Szociális intézményi 
ellátás 

 x Az éjjeli menedékhelyen a dolgozó beiskolázása 
megtörtént. 

Gyermekjóléti 
alapellátás 

x  
 

Gyermekjóléti 
szakellátás 

  
Nincs ilyen Szentendrén.  

 

 
Az esélyegyenlőségi program a 3-14-18 éves korosztályt célozza meg, és az ő 
majdani, felnőtt társadalomba történő beillesztésük hatékonyságának növelése a 
távolabbi cél.  
 
 
 
Intézmények összesített létszám adatai 
 
A Szentendre város területén működő önkormányzati közoktatási 
intézményekben elsősorban a helyi óvodások és általános iskolások nevelése-
oktatása folyik. Az önkormányzati intézmények telítettségük miatt, csak akkor 
tudnak nem helyi lakost felvenni, amennyiben az összes szentendrei 
férőhelyiránti igény kielégített. Az egyéb fenntartású közoktatási intézményekbe 
nagyobb eséllyel kerülnek be - főleg - a kistérség területéről gyermekek, tanulók. 
A 2007/08. tanévben számuk a város összes intézményében: 458 fő 6-14 éves 
tanuló és 60 fő óvodás korú gyermek. 
 Az ő esélyeik növelése érdekében, amikor szükséges, az intézmények a 
települési önkormányzataik közreműködését is kérik.  
 

2.2. 
Óvodai elhelyezés 
 

Óvodai feladatellátási helyek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 14 

Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 967 

Óvodába beíratott gyermekek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 999 

Óvodába beíratott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma 10  

Az óvodába be nem íratott 3-4 éves 
gyermekek száma 

                                                                                                             

~ 150-   

200 

Az óvodába be nem íratott 3-4 éves 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
száma - 



 7 

Gyógypedagógiai nevelésben részesülő 
óvodás gyermekek száma (integráltan 
neveltek nélkül) - 

Az óvodai gyermekcsoportok száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 45 

 
 
 

2.2.1. A településen élő óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók 
száma, eljárók száma 
 

Településen élő óvodás 
gyermekek, tanulók száma 

Összesen: 
Halmozottan 

hátrányos 
helyzetű: 

3714 62 

e
b

b
ő

l 

Óvodába jár 1047  

e
b

b
ő

l 

helyben 999 10 

más településre eljáró 
                   
~50  

e
b

b
ő

l 

települések nevei: 

Budapest 
Solymár 
Pilisszentlászló 
…  

Alsó tagozatos (1-4.)   

e
b

b
ő

l 

helyben 1188 30 

más településre eljáró 112  

e
b

b
ő

l 

települések nevei: 

Pilisszentlászló 

Budapest 
Visegrád EI. 
Solymár  

Felső tagozatos (5-8.)   

e
b

b
ő

l 

helyben 1142 22 

más településre eljáró 78  

e
b

b
ő

l 

települések nevei: Budapest 
Pilisszentlászló 

Visegrád EI.     

 
 
2.2.2. Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma a településen, 
bejárók, utazási feltételek 
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A gyermekek, tanulók létszáma a 
település óvodáiban és általános 
iskoláiban 

Összesen: 

Halmozottan 
hátrányos 
helyzetű: 

  

e
b

b
ő

l 

Óvodába jár 999 10 

e
b

b
ő

l 

más településről bejáró 60  
e

b
b
ő

l tömegközlekedéssel   

iskolabusszal   

falugondnoki szolgálattal   

egyéni (szülők szgk.-val) X  

Alsó tagozatos (1-4.) 1188 30 

e
b

b
ő

l 

más településről bejáró 207   

e
b

b
ő

l tömegközlekedéssel   

iskolabusszal   

falugondnoki szolgálattal   

egyéni (szülők szgk.-val) X  

Felső tagozatos (5-8.) 1142 22 

e
b

b
ő

l 

más településről bejáró 287  

e
b

b
ő

l tömegközlekedéssel   

iskolabusszal   

falugondnoki szolgálattal   

egyéni (szülők szgk.-val) X  
 

 

2.2.3. Gyermekek száma a település intézményeiben 
 

intézmény 
neve 

gyermek-, 
tanulólétszám az 

intézményben 

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

Normál (általános) 
tanterv 

Emelt szintű 
oktatás és/vagy 

két tanítási nyelvű 
iskolai oktatás 

Gyógypeda
gógiai 

tagozat 

Össze
sen 

HHH SNI 
Össz
esen 

HHH SNI 
Össz
esen 

HHH SNI 
Össz
esen 

HHH 

Szentendre 
Város Óvodai 
I. 803 10 5 - - - - - - - - 

Szt. András 
Óvoda 104 - - - - - - - - - - 

Mary 
Poppins 
Óvoda 33 - - - - - - - - - - 
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Szentendrei 
Waldorf 
Óvoda 24 - - - - - - - - - - 

Napsugár 
Óvoda 20 - - - - - - - - - - 
Mesevirág- 
Gyermekvilág 
Óvoda 15 - - - - - - - - - - 

 

 

Városi óvodáinkban egy nevelési évben 4 korosztály gyermekei vannak jelen. Az 
egyes korosztályok számossága átlagosan nézve, 300 fő körüli. Az óvodások 
közül legtöbben az óvodakötelesek – elviekben teljes létszámmal - vannak, az 
előző évről valamely ok miatt visszatartott tankötelesek száma ma már 80-90 fő 
között mozog. A 3-4 évesek betöltik a maradék helyeket.  
Szentendre Város Óvodai Intézményében (továbbiakban: SZVÓI) a férőhelyek 
száma 774, a fenntartó által meghatározott felvehető legmagasabb 
gyermeklétszám 900 fő lehet. Ez férőhely feletti gyermekelhelyezést tesz 
lehetővé, 116 %-os feltöltöttséggel. Jelenleg a nyolc tagóvodából álló SZVÓI-ben 
a nevelési év végére igen telítettek a csoportok, nagyon közel járunk a maximális 
létszámhoz, úgy, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: hhh) 
gyermekek minden korosztályban elhelyezést kapnak. 
Valamennyi tagóvoda nevel hátrányos helyzetű gyermekeket, a halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodások négy tagóvodában nevelkednek, az egyéb 
fenntartású óvodákban nincsenek jelen, vagy még nem tudnak róluk. 
 
2.2.3. 
Ilyen magas csoportlétszámok mellett igen nehéz megvalósítani a hhh-s, a 
sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI-s) és a különleges gondozásra 
szoruló gyermekek hatékony, differenciált nevelését, fejlesztését, és ezzel 
együtt, a többi gyermek minőségi nevelését. Óvodáinkban a fenntartó által 
biztosítva fejlesztő pedagógusok és logopédus is dolgozik, mivel a városban 
jelentkező magas megsegítési igényt a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai 
Intézet (továbbiakban NTLI) már évek óta nem tudja kielégíteni. A megyei 
fenntartásban dolgozó szakszolgálati ellátást biztosító szakemberek 4 
tagóvodában, míg a helyi önkormányzat állományában működő szakszolgálati 
munkatársak szintén négy óvodában dolgoznak, korábban kötött fenntartói 
megállapodás alapján. Az SNI-s gyermekek - száma nem magas, 5 fő SZVÓI-
ben - egyedi, speciális fejlesztésük speciális gyógypedagógusi megsegítést 
igényel. Egy gyógypedagógus és egy pszichológus dolgozik az óvodában, az 
SNI-s kisgyermekek fejélesztése a vezető felelősségi körébe tartozik. Vannak 
olyan esetek, akiknek az ellátásához az óvodában nincs megfelelő szakember.   
Ezért nagyon fontos, hogy az óvónők is szerezzenek olyan ismereteket, melyek 
az esetek kezeléséhez szükségesek, továbbá hiányzik az Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézet léte, ahonnan a szükséges 
szakemberek szolgáltatásait igény szerint kérni lehetne, utazó gyógypedagógiai 
szolgálat keretében is. 
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A városban működő nem önkormányzati, egyéb fenntartású óvodákban 192 
férőhelyen foglalkoztatják az óvodásokat. Ezek az intézmények a férőhelyek 
száma szerint vesznek fel gyermekeket, és közülük 141 helyi lakost nevelnek. 
 
2.2.4. 
Az összes városi férőhely egybeszámolásával látható – 966 főtől – 1092 főig – 
akár valamennyi korosztály teljes körű elhelyezésére is lehetőség lenne a 
városban, amennyiben minden óvoda csak helyi lakost venne fel, illetve, ha a 
nevelési díjak megfizetése, és az intézmény arculatának megítélése nem 
jelentene akadályt az egyéb fenntartású intézményekbe való bejutásánál.  
Az igaz, az önkormányzati fenntartású óvodai intézmény így igen-igen 
telítetten működne, és az ott nevelt gyermekek esélye, és joguk az azonos 
bánásmódhoz sérülne. 
 
2.2.5. 
Az intézmények minimális, kötelező eszközjegyzékében előírtak közül az 
önkormányzati óvodáknak nincs elegendő tornaszobája. A 2000-2007-ig 
terjedő időszakban ugyan az önkormányzat 3 tagintézményben is bővítést, új 
terem használatbavételét biztosította, és ezek lehetnének tornaszobák is. Mivel 
azonban a jelenleg elhelyezésre váró gyermekek óvodai nevelése csak ezek 
csoportszobaként történő használatával oldható meg, az eszközelőírás 
teljesítésében a bővítéssel nem lépett előre a fenntartó.  
 
Az egyéb fenntartásban működő városi óvodáknak nincs tornaszobájuk, ezek, a 
más intézmény sportlétesítményének bérlésével oldották meg e hiányosságukat. 
 
2.2.6. 
A rászoruló gyermekek valamennyi városi óvodában ingyenes és 
kedvezményes étkezésben részesülnek, az 1993. évi III. szociális törvény 4/A 
§ és az önkormányzat 51/2006 (XII.15.) Önk. rendelete előírásainak 
megfelelően.  
 

Intézmény Ingyenes 
étk. 2005. 

Kedvezm. 
étk.2005.    

Ingyenes 
étk. 2006. 

Kedvezm. 
étk.2006. 

 Ingyenes 
étk. 2007.    

Kedvezm. 
étk.2007. 

SZVÓI 76 fő 184 fő 83 fő 172 fő 65 fő 181 fő 
Szt. András Óvoda   3 fő   52 fő   3 fő   58 fő -   56 fő 

Mary Poppins Ó. - - - - - - 

Napsugár Óvoda - - - - - - 

Szentendrei 
Waldorf Óvoda 

- - - - - - 

Mesevirág-
Gyermekvilág Ó. 

- - - - - - 

 
 
 
2.2.7. 
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Az önkormányzat a tagóvodáit azonos elvek alapján finanszírozza. 
2.3. 
 
Általános iskolai feltételek 
 

Általános iskolai feladatellátási helyek száma 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 10 

Általános iskolai osztálytermek száma 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 130 

Az általános iskolai osztályok száma 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 109 

Általános iskolai tanulók száma 
(gyógypedagógiai oktatással és 
magántanulókkal együtt) 2305 

Általános iskolai magántanulók száma 28 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók száma 72 

Gyógypedagógiai oktatásban részesülő 
általános iskolai tanulók száma (integráltan 
oktatott SNI gyermekek nélkül) 64 

Halmozottan hátrányos helyzetű általános 
iskolai tanulók száma 52 

Általános iskolában tanuló első évfolyamosok 
száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok 
tanulóival együtt) 341 

8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 294 

A napközis tanulók száma az általános 
iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 1195 

Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek 
száma 37 

 
 
Városunkban önkormányzati fenntartásban 3 általános iskola – Barcsay Jenő 

Általános Iskola, Izbégi Általános Iskola, Templomdombi Általános Iskola - és 1 
általános iskola és gimnázium - II. Rákóczi  Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

- működik. Egyéb fenntartásban további három általános iskola működik: Szent 

András Általános Iskola, „Agy Tanoda” Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, és a Bárczi 

Gusztáv Általános Iskola. Ezek közül a Bárczi iskola speciális képzést biztosít a 
többségi általános iskolákban nem foglalkoztatható fogyatékos tanulók számára. 
Az ő neveltjeik számára azzal nyílik meg az esély, a felnőttkori boldogulás 
lehetőségére, ha ebben az iskolában kapják meg a speciális képzésüket. 
Ezekben az iskolákban városunk összes általános iskolai tanulója 
elhelyezhető. 
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2.3.1. Tanulók száma, ellátása a település intézményeiben 
 

OM 
azon
osító 

intézmény 
neve 

gyermek-, 
tanulólétszám az 

intézményben 

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

Normál (általános) 
tanterv 

Emelt szintű 
oktatás és /vagy 

két tanítási nyelvű 
iskolai oktatás 

Gyógypeda
gógiai 

tagozat 

Össz
esen 

HHH SNI 
Össz
esen 

HHH SNI 
Össz
esen 

HHH SNI 
Össz
esen 

HHH 

 

“AGY Tanoda” 
Két Tan. Ny. 
Á. Iskola 104 - - - - - 104 - - - - 

037723 

Barcsay Jenő 
Általános 
Iskola 670 21 6 483 21 3 187 - 3 - - 

038543 

Bárczi 
Gusztáv 
Általános 
Iskola - - - - - - - - - 64 19 

037725 

Izbégi 
Általános 
Iskola 423 7 - 423 7 - - - - - - 

037726 

Templomdom
bi Általános 
Iskola 220 1 2         

037729 

Szent András 
Általános 
Iskola 427 1 - 427 1 - - - - - - 

032580 

II. Rákóczi 
Ferenc Ált. 
Isk. és 
Gimnázium 649 3 - 436 2 - 213 1 - - - 

 

 
Amennyiben ez az oktatási kínálat nem elégíti ki a szülői elvárásokat, városi 
diákjainkat fogadja a KÉKVÖLGY Pilisszentlászlói Waldorf Szlovák Nemzetiségű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a két önkormányzat 
által megkötött megállapodás alapján. A Waldorf képzést nem kérő ottani 
tanulókat pedig Szentendre fogadja. 
 
 
Szentendrei diákok nagyobb gyakorisággal a visegrádi Dunakanyar Erdei 
Általános Iskolába járnak még át, évfolyamonként 3-4 fő, összesen 27 tanuló. 
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2.3.2. Összefoglaló adatok az önkormányzati intézmények 
SNI-s és különleges gondozásra szoruló gyermekeiről, tanulóiról 

 

Intézmény Tanuló
i ltsz-

ok 

SN
I-s 
szá
ma 

Megállapíto
tta 

Ellátja  Különlege
s ellátásra 
szorulók 

száma 

Ellátja  

Szentendre
Város 

Óvodai 
Intézménye 

 

803 5 Mozgásvizsgál
ó Szakértői 
Biz. 
Hallásvizsgáló 
Szakértői Biz. 
Országos 
Beszédvizsgál
ó Bizottság 

Szurdopeda- 
gógus Bp-en, 
gyógytornász 
logopédus 
NTés LI 
fejlesztő peda- 
gógus 

87 Az óvoda 
logopédusa, 
fejlesztő peda- 
gógusa a NTLI 
szakemberével 

Barcsay 
Jenő 

Általános 
Iskola 

 

670 6 1.sz. Tanulási 
Képességet 
Vizsgáló  
Szakértői 
Bizottság 
 

Iskolától: 
Logopédiai 
megsegítés 
2 tanulónál, 
Osztálytanító
tól spec. 
fejlesztéssel 

41 39 esetben az 
iskola a tanári 
korr-al, 
logopédiai 
fejlesztéssel 
gyógypedagógu
s segítségével 
2 magántanuló 
 

Izbégi 
Általános  

Iskola 

 

423 - - - 50 19 esetben az  
iskola 
2 esetben NTLI 
3 esetben 
Család segítő 
és Gy. Sz. 
Van, akit nem 
kell fejleszteni, 
a tanítója 
egyéni 
megsegítéssel 

Templomd
ombi 

Általános 
Iskola 

 

220 2 Hallásvizsgáló 
Orsz. Szakértői 
Bizottság 
Pest M. 1. sz. 
Tanulási 
Képess. Vizsg. 
Sz. B. 

iskolai 
szurdopeda-
gógus 
NTLI és az 
iskola tanára 
együtt 

14 Iskolai 
korrepetálással 

II. Rákóczi 
Ferenc 

Általános 
Iskola és 

Gimnázium 

 

649 - - - 25 24-esetben az   
iskola, 
1 esetben 
magán tanár 
1 esetben NTLI 

Összesen  13   217  
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Városi szinten a Szent András Általános Iskola, a Ferences- és Református 
Gimnáziumok néhány esetben növelik ezeket az ellátási számokat. 
A Bárczi iskola speciális fejlesztésre szoruló tanulóit az iskola tanárai ellátják. 
 
2.3.3. 
Városunkban biztosított a tanulók 18 éves korig, a tankötelezettség végéig 
történő nevelése-oktatása. A középszintű oktatást két egyházi, két megyei, egy 
minisztériumi valamint egy helyi önkormányzat által fenntartott középiskola látja 
el: 
Ferences Gimnázium, Móricz Zsigmond Gimnázium, Petzelt József 
Szakközépiskola és Szakiskola, Református Gimnázium, Kinizsi Pál 
Tiszthelyettes Szakképző Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Gimnázium. 
 
Egy iskola kivételével nem tartoznak a helyi önkormányzat fenntartásába, az 
általuk végzett tevékenység a megyei önkormányzat, illetve a Honvédelmi 
Minisztérium kötelező feladata közé tartozik, és az intézményekben tanuló 
diákok jelentős hányada nem szentendrei lakos. Az ő adataikat ezért az 
akcióterv nem tartalmazza. 
 
 
Egyéb fenntartású középiskolák aktuális adatai 
 
Intézmény Tanulók 

száma 
Nem 
helyi 
tanulói 

Közülük 
szentend-
rei lakos 

Kedvezményes 
étkezésben 
résztvevő tanuló 

 (2005-07) 

HH-sok, 
HHH-sok, 
Különleges 
gondozásra 
szorulók 

SNI-
sek 
száma 

Különleges 
gondozásra 
szakem-
bere van 

Móricz Zs. 
Gimnázium 

503 298 215 
 

            ; ;61  12 fő különle- 
ges gondo-
zásra  
szorul 

4 fő X 
 

Petzelt J 

Szakközép. 
580 375 205 15; 18; 12 26 fő hhh-s 18-20 X 

Református 
Gimnázium 

379 190 189 113; 111; 119 5 fő hh-s - - 

Ferences 
Gimnázium 

458 350 108 201; 191; 219 2 fő külön 
leges gondo- 
zásra szorul 

- - 

Összesen 1940 1128 722     

 
 
 
Az adatokból látható, több, mint 700 szentendrei diák tanul középfokon ezekben 
az intézményekben. Az egyéb fenntartású középiskolák nagyon jó, jó és egyre 
javuló tárgyi és személyi feltételek között dolgoznak. A szakos ellátottság 
csaknem 100 %-os. Az iskoláktól kapott információk szerint a kedvezményes 
étkezés mindenhol biztosított, ahol a diák az ingyenességet kéri, és a lakóhelye 
szerinti önkormányzat nem (nem tudja) vállalja ennek költségeit, az iskola 
előteremti a szükséges támogatás fedezetét, pl. Petzelt J. Szakközépiskola és 
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Szakiskola. Nem minden helyi önkormányzat tudja felvállalni a diákjai további 
támogatását, Szentendre Város Önkormányzata e téren a középiskolásaiért is 
sokat tesz a helyi rendeletben rögzített kötelezettség vállalásának megfelelően. 
 
 
 
2.3.4. 
Az ingyenes étkezést az 1993. évi III. sz. szociális törvény 4/A §-a és az 
51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelet 27. § előírásainak megfelelően biztosítják az 
általános iskolák az alábbi táblázat szerint. 
 
 

Intézmény Ingyenes 
étk. 2005. 

Kedvezm. 
étk.  2005 

Ingyenes 
étk. 2006. 

Kedvezm. 
étk. 2006. 

Ingyenes 
étk. 2007. 

Kedvezm. 
étk.2007. 

Barcsay 81 fő 123 fő 84 fő 109 fő 62 fő 115 fő 

Bárczi 29 fő   27 fő 24 fő   33 fő 24 fő    35 fő 

Izbégi 53 fő 135 fő 62 fő   84 fő 47 fő    93 fő 

Templomdombi 11 fő   84 fő   6 fő   80 fő   4 fő     82 fő 

II. Rákóczi - 125 fő - 144 fő 10 fő 129 fő 

„AGY Tanoda” - - - - -   38 fő 

Szt. András Ált. Isk   7 fő 180 fő   6 fő 198 fő   5 fő 223 fő 

Összesen 181 fő 674 fő 182 fő 648 fő 152 fő 715 fő 

 
 
Valamennyi rászoruló gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesül; óvodában és alsó tagozaton automatikusan ingyenesen étkezik, a 
felsősök és középiskolások pedig automatikusan 50 %-os kedvezménnyel 
étkeznek. Amennyiben ezt a felsős, vagy középiskolás diák családja kevésnek 
érzi, kérheti az eddigi kedvezmény kiegészítését, ezt a jövedelme és a vagyoni 
helyzetének vizsgálata után kaphatja meg a települési önkormányzatától. 
 
 
 
2.3.5. 
A helyi általános iskolák a jelentkező igények szerint, a tankönyvpiac rendjéről 
szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 8. § (4) bekezdése előírásaival összhangban, 
biztosítják a tankönyvek ingyenességét, azon tanulóik részére aki: 
- tartósan beteg, 
- fogyatékos, 
- a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és    
  súlyosan akadályozott, 
- három, vagy többgyermekes családban él, 
- nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
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Intézmény Ingyenes 
tk. 2005. 

További 
kedvezm. 
  2005. 

Ingyenes 
tk. 2006. 

További 
kedvezm. 
   2006. 

Ingyenes 
tk. 2007. 

További 
kedvezm. 
  2007. 

Barcsay 354 fő 96 fő 336 fő - 254 fő - 

Bárczi   63 fő -  63 fő -   64 fő - 

Izbégi 193 - 160 fő 80 fő 162 fő - 

Templomdombi 107 fő 29 fő 109 fő   2 fő   87 fő 2 fő 

II. Rákóczi 246 fő - 241 fő 
 
 

- 246 fő - 

„AGY Tanoda” - -  -   26 fő - 

Szt. András Ált. Isk 197 fő - 235 fő - 243 fő - 

összesen 1160 fő 125 fő 1144 fő 82 fő 1058 fő 2 fő 

 
A további rászorulók (méltányossági) tankönyv támogatását nem mindig tudják 
biztosítani, de ez nem törvényi előírás. 
 
 
2.3.6. 
Önkormányzati általános iskolában nagyrészt spontán tanulnak hhh-s tanulók, 
jelenlétük a városi iskolákban még nem egyenletes. A 2007/08. tanévben 
tankötelessé válók beiskolázásánál vettük figyelembe először ezt a szempontot, 
de a felvételre várók ilyen értelmű besorolása sem volt városi szinten ismert. 
Nehezíti kiegyenlített elhelyezésüket az a tény is, hogy az egyéb fenntartású 
iskola szed képzési díjat, aminek megfizetése a hhh-s tanulótól nem elvárható. A 
speciális képzést folytató iskola szerepét pedig a hhh-s tanulók elhelyezésénél, 
beiskolázásánál nem lehet azonos szempontok alapján kezelni.  
A hhh-s tanulók jelenlétének magasabb száma a speciális iskolában nem 
alakítható tetszés szerint, itt az elhelyezés a korrekciós szükségletek szerint 
alakul. 
A törvényben megjelölt arányt (25 %) a normál tantervű iskolák egyike sem 
lépi túl.  
A hhh-s tanulók iskolai képzése során eddig elsősorban az iskolai korrepetálás a 
biztos napközis elhelyezés, és az osztálykirándulások feltételei 
megteremtésének segítése volt az általánosan jellemző intézményeinkre. Az 
utóbbi időben az új oktatás metodikai és oktatás szervezési lehetőségek 
keresése a jellemző az eredményesség biztosítása érdekében. Több intézmény 
a tanórán kívüli szabad sávban is biztosít a hhh-sok számára elfoglaltságot pl. a 
mindennapos testnevelés foglalkozásaiban történő részvétellel, vagy a Barcsay 
Jenő Általános Iskola a lovagoltatási program keretében.  
A fenti táblázat - 2.3.1. - adataiból látható az iskolák emelt szintű képzésébe két 
esetben a hhh-sok is bekapcsolódnak (Barcsay, Rákóczi). 
Lemorzsolódás nem jellemző az általános iskolák életében, de a bukások száma 
nem alacsony. A 2006/07. tanév végén ez a szám városi szinten 110 fő. 
 
Az általános iskolát végzett tanulók mind tovább tanulnak.  
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2.3.7. 
Az országos kompetencia mérések eredményei miatt városunkban nem kell 
szégyenkezni: összességében az önkormányzati intézmények a városi iskolák 
országos átlaga felett teljesítettek, különlegesen szép ez az eredmény akkor, 
ha azt is hozzátesszük, hogy a sok hhh-st és SNI-st nevelő Barcsay iskola 
eredményei a második legjobb értéket mutatják az önkormányzati iskolák között. 
A legjobb eredményt a Templomdombi iskola érte el, ebben az iskolában is van 
hhh-s és SNI-s tanuló is, de számuk jóval kevesebb.   
Az egyes tantárgyak és évfolyamok eredményeiben igen változó eredmények is 
születtek a többi iskolában.  
 
 
 
2.3.8. 
Az oktatás feltételeinek biztosításában ma már a Barcsay iskola van a legjobb 
helyzetben – köszönhetően az elvégzett bővítésnek és korszerűsítésnek -, az 
intézmény eredményesen teljesíti a rá osztott feladatokat. Az egyéb fenntartású 
iskolák közül teljes körű feltételekkel a Szent András Iskola rendelkezik. 
A kötelező eszközjegyzék szerinti előírásoknak több iskola, közülük 
önkormányzati sem felel meg maradéktalanul. A városközpontban működő 
iskoláink több szempontból nem felelnek meg az új előírási követelményeknek, 
pl. a Templomdombi Általános Iskolának nincs meg a természettudományi 
szaktanterme, nincs megfelelő nagyságú iskola udvara, a szaktantermei 
némelyike olyan kicsi, hogy osztálybontással tanítható csak a tantárgy, így a 
fejlesztésre, korrepetálásra nem, vagy alig marad óraszáma. Ellensúlyozza kicsit 
ezt a helyzetet, hogy az új oktatásszervezési lehetőségeivel viszont a legújabb – 
interaktív táblák, új metodikák alkalmazása – pedagógiai eljárásokat tudja 
alkalmazni. 
A II. Rákóczi iskola szintén a patinás múltjából adódóan - teljes beépítettség a 
belvárosi környezetben – nem rendelkezik az iskola arculatául választott sportos 
jelleghez elengedhetetlenül szükséges külső sportudvarral, pályákkal. Nagyon 
kicsi az iskolaudvara. A testnevelés oktatásának feltételeit a jelenlegi 
körülmények között csak olyan módon lehet megoldani, hogy az iskola 
szerződést köt valamelyik városi sportpálya használatára. Nem lehet kialakítani 
az épületei mindegyikében az akadálymentességet sem, továbbá az egyes 
épületszárnyak igen nagy különbséget mutatnak műszaki állaguk szempontjából 
is.  
Az „AGY Tanoda” és a Bárczi iskola sem rendelkezik tornateremmel, amit más 
intézménnyel kötött terembérlettel oldanak meg. 
 
Valamennyi elemzésben szereplő városi iskolában teljes a szakos 
ellátottság biztosítása. 
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2.3.9. 
A fenntartói finanszírozhatóság szempontjából nem lényegtelen az a tény, hogy 
míg az általános iskola első évfolyamára történő beiskolázásnál sok esetben 
gondokkal küzd az önkormányzat, mert nincs elég férőhely, addig a 4. és 7. 
évfolyamon az előírt tanulólétszám átlagát nehéz megtartani a 8 és 6 
évfolyamos képzést biztosító középiskolák korai elszívó hatása miatt. De a 
létszám biztosításának kérdése a II. Rákóczi iskola 6 évfolyamos gimnáziumi 
képzésnél is gondot jelent, ezért kezdődött meg az intézmény 
szerkezetátalakítása. 
Az önkormányzati fenntartó az általános iskoláit azonos elvek alapján 
finanszírozza, ám a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, különleges 
gondozásra szoruló és SNI-s tanulókat magasabb számban nevelő-oktató 
Barcsay iskolának plusz 5 % óraszám felhasználását teszi lehetővé évek óta.  
 
 
2.3.10. 
Nem minden iskola nevel SNI-s tanulót, és a számuk nem túl magas - 8 fő - a 
városi iskolákban.  
Ellátásuknál ugyanazok a nehézségek jelentkeznek, mint az óvodásoknál. A 
NTLI csak ritkán tud teljes ellátást biztosítani a fejlesztésükben. Az iskolákban 
nem biztos, hogy megvan a szükséges gyógypedagógus, aki a speciális esetet 
kezelni tudja, ha pedig véletlen egybeesés következtében van szakember, az ő 
további foglalkoztatásának nincsenek meg a financiális alapjai. Nincs, aki 
egyéni fejlesztési tervet, készítene számukra, akitől az elengedhetetlen 
fejlesztést megkapják, és aki fejlesztésüket összefogja, koordinálja. Mivel a 
módosult törvényi előírások következtében az országos és megyei szakértői 
bizottságok minden, korábban SNI-s státuszt kapott gyermek és tanuló 
képességeit felülvizsgálják, és a vizsgálati eredmény függvényében 
átirányíthatják a gyermekeket, tanulókat a szegregáltan (elkülönítetten) oktató 
iskolákból a többségi iskolákba, az SNI-sek száma emelkedhet. Így, az 
ellátásukról - meglehet - magasabb számban kell gondoskodni. Az integrált 
nevelés – oktatás fajtái és szintjei szerint azonban különböző és esetenként 
nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelniük az intézményeknek. E feltételek 
biztosítása minden oktató – nevelő intézményben sem anyagi, sem szakember 
ellátottság hiánya miatt nem megoldható.  
 
 A tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, különleges ellátásra szoruló 
tanulók ellátásában is több segítségre lenne szüksége az iskoláknak. Vannak 
igen komoly esetek is, ahol már egyénre szabott fejlesztési tervet kellene 
készíteni, és az általános iskolai szakemberen kívül, más szervezettől érkező 
szakember speciális fejlesztésére, közreműködésére is szükség lenne, pl. NTLI-
től, vagy a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattól. Az iskolák pedagógusai 
nem tudnak fejlesztési tervet készíteni, nem tudnak terápiás ellátást biztosítani 
stb. A pedagógus nagyon sok esetben magára marad a tanuló gondjainak 
megoldásában, mert nincs konzultálásra alkalma a tanulóról szakvéleményt 
készítővel, a tanuló fejlesztésében közreműködő egyéb szakemberekkel. Több 
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esetben a pedagógus szakma metodikai felkészültségének hiánya is nehezíti 
ennek a rétegnek eredményes felkészítését, nevelését.  
A komoly magatartási gonddal vagy sok esetben a különféle nehézségek 
halmazával küzdő tanulók beillesztése, megsegítése azonnali beavatkozást 
igényelne. Ezek esetében nem lehet a több hetes, hónapos türelmi időt kivárni, 
míg a társintézménynél sorra kerülhet az iskolák számára már szinte 
kezelhetetlen helyzetbe került tanulók gondjainak kezelése. 
Az önkormányzati iskolafenntartó a különleges ellátásra szorulók fejlesztéséhez, 
mivel az egyéb, szakszolgálati és családsegítő intézményektől nem kapott teljes 
körű ellátást a kezelendő tanulói problémák megoldásához, az Izbégi iskolába 
fejlesztő pedagógus, a Barcsay iskolába logopédus alkalmazását tette lehetővé. 
Az intézmények vezetőivel közösen megtörtént a feladatok ellátásához 
szükséges szakember ellátottság, és a meglévő felszerelések felmérése, és a 
törvényi előírásokkal való egyeztetése. – 2. sz. melléklet -. Az SNI-s tanulókra 
lehívható plusz normatíva nem elég az ellátáshoz, ha nincs meg a megfelelő 
szakember az intézményben. Ezért szükséges az intézmények alapító 
okiratának felülvizsgálata, mivel nem rendelkeznek a törvényi előírásoknak 
megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel, ezek megteremtése minden 
intézményben még középtávon sem megoldható. Az alapító okiratok 
módosításával elérhető, hogy minden törvényi előírásnak eleget tesznek az 
intézmények, és minden olyan tanuló ellátható, integrálható lesz, akinek erre 
szüksége van. A meglévő intézményi adottságok fejlesztése pedig előre 
ütemezve megoldható.  
 
 
 

3. Kötelezettségek és felelősség 
 
3.1. Az esélyteremtés érdekében Szentendre Város Önkormányzata 

továbbra is vállalja a 3. életévét betöltő halmozottan hátrányos helyzetű 
óvodások elhelyezésének költségeit a 2008/09. nevelési évtől – hiszen 
ezen gyermekeket már eddig is elhelyeztük. 

3.2. Amennyiben az egyéb fenntartású óvodai intézmény megállapodás 
alapján nagyobb részt vállal az óvodai ellátás teljes körű biztosításában 
2010-től, az önkormányzat kiegészítő normatívát ad neveltjei bizonyos 
létszáma után – ennek költségkihatása csak a megállapodások 
megkötésekor mérhető fel. 

3.3. Továbbra is biztosítja az eddigi fejlesztő munkát végző szakszolgálati 
szakemberek működését SZVÓI-ben (2 álláshely), a Barcsay Jenő 
Általános Iskolában (1 álláshely) és az Izbégi Általános Iskolában (1 
álláshely). 

3.4. A fejlesztő szakemberek munkáját nélkülözni kényszerülő iskoláknak is 
feladat-átcsoportosítás következtében arányosan biztosítja a fejlesztő 
foglalkozások időtartamát a Barcsay Jenő Általános Iskolában, a 
Templomdombi Általános Iskolában és a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Gimnáziumban (maximum 2 álláshely biztosításával a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium megszűnő nyelvi 
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előkészítő osztályának korábban biztosított plusz 20 órájának, illetve a 
Barcsay Jenő Általános Iskola számára korábban a kislétszámú osztályok 
működtetésére biztosított plusz 5% órakeret átcsoportosításával). 

3.5. Az SNI-s gyermekek és tanulók esélyegyenlősége érdekében olyan                                                                
óraszámot  biztosít - városi szinten - amit akkor használhat fel az 
önkormányzati intézmény, a fenntartóval történő előzetes egyeztetés 
alapján, ha az SNI-s neveltje fejlesztését a NTLI kapacitáshiány miatt, 
vagy megfelelő szakembere hiányában nem tudja ellátni. Erre a NTLI és 
az önkormányzat közötti aktuális egyeztetés és megállapodás 
következtében kerülhet sor – a költségkihatás mindenkor függvénye az 
ellátandó gyermekek számának. 

3.6. Az intézmények alapító okiratát a fenntartó úgy módosítja, hogy azok az 
egyes intézményekbe felvehető sajátos nevelési igényű és különleges 
ellátásra szoruló gyermekeket, tanulókat a törvényi előírásoknak 
megfelelően el tudják látni, figyelembe véve az intézmények tárgyi és 
személyi feltételeit. 

3.7.    A törvényi előírások szerint az ingyenes és kedvezményes étkezés feltéte-                            
leit továbbra is biztosítja a fenntartó az önkormányzati óvodákban, 
iskolákban, továbbá  az egyéb fenntartású intézményekben nevelt helyi 
lakosú gyermekek számára a jogosultság vizsgálata után az 51/2006. 
(XII.15.) Önk. sz. rendelet előírásainak megfelelően növelheti az 
intézményétől eddig megkapott támogatottságot. 

3.8.   A törvényi előírások szerint, az ingyenes tankönyveket továbbra is biztosítja 
az Önkormányzat a helyi önkormányzati fenntartású általános és 
középiskolában. 

3.9.   Megállapodást kell kötni – összhangban a többször módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény legutóbbi módosításaiban a nevelési tanácsadó 
szakszolgálati feladatainak meghatározásával -: 
- az NTLI –vel arról, hogy kiszámíthatóan, rendszeresen jelen lesznek az 
intézményekben tanácsadással és ellátással, segítik a tanulók szakszerű 
ellátását - törvény szerint - biztosító fejlesztési terv elkészítését; 
- a Családsegítő Szolgálattal arról, hogy a különös gondozást igénylők 
esetében  pszichológus segítségét biztosítják, és ezen gyermekeket illetve 
tanulókat nem csak a közösségből kiemelten vizsgálják, hanem az 
oktatási – nevelési intézményben foglalkozásokon is megfigyelik. 

 

A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: Program) 
végrehajtásáért felelős önkormányzati döntéshozó: Polgármester, 
tisztségviselő:, közoktatási referens. 
 
A Képviselő-testület által jóváhagyott Program olvasható lesz a város 
honlapján, megkapják az érintett - kialakításában is résztvevő - közoktatási 
intézmények, az esélyteremtésben résztvevő társintézmények, a 
polgármesteri hivatal népjóléti csoportja, főépítésze, pályázati referensek, ezzel 
biztosított lesz nyilvánossága.  
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A Program intézményi közösségek előtti ismertségének, használatának 
megszervezése a diákok, tantestületek, és a szülők körében az óvodák és 
iskolák vezetőinek kötelezettsége. Ők felelősek azért is, hogy 
intézményeikben kialakítsák a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak 
minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek bővüljenek, 
továbbá, az esélyegyenlőség elvének sérülése esetén, eljárjanak. 
 
A közoktatási intézmények a települési programban rájuk vonatkozó tervezett 
feladatok megvalósítását Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi 
Programban dolgozzák ki.   
 
Minden, az önkormányzattal és annak közoktatási intézményeivel 
szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, 
hogy megismerje a programot és magára nézve is kötelezőként kövesse 
azt.  
 
 
 
 
4. Akcióterv 
 
 
Az esélyegyenlőség érdekében megvalósítandó célok mellett meg kell határozni 
annak megvalósítására szánt: rövid távú- 1 éves, középtávú- 3 éves és hosszú 
távú- 6 éves időtartamot, valamint a célok megvalósulását jelző indikátorokat. 
 
 
4.1. 
Cél  “ne növeljük tovább a magas önkormányzati óvodai csoportlétszámokat”. 
 
Ahhoz, hogy az önkormányzat 2008. szeptember 1-jétől minden 3 éves  hhh-s 
óvodást fel tudjon venni intézményébe, nem igényel további plusz költséget, 
intézkedést. Eddig is ez volt a gyakorlat.  
 
a) 
A 2010-től belépő kötelezettség, miszerint az összes óvodai férőhely iránti 
igényt ki kell elégíteni, úgy teremthető meg optimális esetben, ha  pályázaton 
elnyerjük a meglévő, óvodai férőhely bővítésére kiválasztott építési tervünk 
megvalósításához szükséges  támogatást. Az új férőhelyek lehetővé teszik, 
hogy a most meglévő tagóvodák kisebb létszámmal működjenek, felszabadulnak 
a most csoportszobaként funkcionáló tornaszobák. Javul az eszközellátottság. 
Közép távú terv 
 

b) 
A sok férőhellyel rendelkező egyéb fenntartású óvodák fenntartójával 
megállapodás kötése a meghatározott létszám felett intézményeikbe felvett 
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szentendrei óvodások számáról, önkormányzati kiegészítő finanszírozásáról. 
Minimum cél, nem emelkednek tovább a jelenlegi önkormányzati 
csoportlétszámok, és valamennyi férőhely iránti igény kielégített lesz. 
Középtávú terv 
 
c)  
Óvodai nevelés további ellátása egyéb fenntartó által. Ennek részletes 
körülményeiről a fenntartó és az önkormányzat közötti megállapodás 
rendelkezne. Minimum cél, nem emelkednek tovább a jelenlegi önkormányzati 
csoportlétszámok, és minden 3 éves, minden más korosztályból érkező 
óvodások elhelyezést kapnak a városban.      
Rövid távú terv 
 

d) 
Az óvodákhoz közel lévő iskolák - esetleges - szabad teremlehetőségének 
felhasználása óvodai csoport működtetésére. Minimum cél, nem, vagy csak kis 
mértékben emelkednének tovább a jelenlegi önkormányzati csoportlétszámok, 
és a városi férőhely iránti igények realizálódnak.    
Közép távú terv 
 
 
4.2. 
Cél az óvodás “ SNI-s, hhh-s és különleges gondozásra szorulók” hatékony 
integrálása.  
 
a) 
Ennek érdekében minden tagóvoda nevelő gárdájából 2-3 óvónő vegyen részt 
olyan továbbképzésen, ahol a különleges gondozásra szoruló gyermekek 
kezeléséhez szükséges metodikai ismereteket szerzi meg. Az új szakmai 
tudásával a megismerési folyamat vagy beilleszkedés problémájával küzdő 
gyermekeknek szakszerű segítséget tudnak adni. 
 Rövid távú terv 
 

b) 
A hhh-sok, SNI-sek és a különleges gondozásra szorulók esélyegyenlősége 
megteremtése érdekében minden korosztállyal foglalkozó óvónők között lenni 
kell a problémák kezeléséhez szükséges ismeretekkel bíró szakembernek, így 
valamennyi rászoruló gyermek természetes környezetében kapja meg a 
fejlesztést. 
Közép távú terv 
 
 
 
4.3. 
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Cél, az SNI-s gyermekek, tanulók hatékony, eredményes, szakszerű integrált 
nevelése érdekében a problémák kezelését végző speciális szakemberek 
biztosítása. 
 
a) 
 Legideálisabb megoldás, ha a kistérség területén létrejön az Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, a Bárczi Gusztáv iskola átalakulásával, 
vagy tanárai segítségével, így minden városi közoktatási intézményünkben 
integráltan nevelt gyermek szakszerű, speciális fejlesztésben részesülhetne. Egy 
ilyen, a Kistérségi társulás keretében működtetett intézmény magasabb állami 
normatívára jogosult, és megoldaná a legsürgetőbb gondokat. 
A probléma Közép távú terv keretében lenne ideálisan kezelve, e téren a 
megyei önkormányzat, vagy a kistérségi társulás járhat el. 
 
b) 
Az SNI-s gyermekek integrált, szakszerű, hatékony ellátásában a NTLI – 
fejlesztési szinten - is be kell, hogy kapcsolódjon az új törvényi rendelkezések 
értelmében. A gyermekek, tanulók szakszerű speciális ellátásának felelősége az 
intézményvezető kompetenciája, szakmai irányítója pedig a NTLI. Az intézet 
készítsen egyéni fejlesztési tervet az SNI-sekről, jelölje ki a gyermekek, tanulók 
fejlesztésében résztvevők körét, határozza meg a tevékenységüket. Legalább 
negyedévente konzultáljanak egymással a fejlesztésben résztvevők az elért 
eredményekről. Így a folyamatos, szakszerű ellátás következtében jobb, 
eredményesebb lesz a többségi óvodákban, iskolákban boldogulásuk. 
Rövid távú terv 
 
c) 
Az intézményvezetők, mint a különleges ellátásra szorulók fejlesztéséért is 
felelős személy, esetleg a városi intézményekben lévő egyéb kompetenciákkal 
rendelkező pedagógusok listáját is figyelembe véve, maguk gyűjtik össze a 
segíteni tudó szükséges szakembereket. A NTLI szakmai segítségére ebben az 
esetben is szükség lehet súlyosabb esetekben, a fejlesztési terv elkészítéséhez, 
vagy terápia alkalmazásához. A negyedéves konzultációt itt is szükségesnek 
érzem. Városi szintű esetmegbeszélés tartását is lehetségesnek látom, mint az 
eredményes munka egyik lépcsőfokát. 
Rövid távú terv 
 
d) 
Az intézmények éljenek az SNI-s tanulóknak a napközis időszakban szabadon 
választható, speciális megsegítést nyújtó közösségi tevékenység 
megszervezésével. Inspirálják az érintett tanulók pedagógusait a 
nélkülözhetetlen speciális, szakmai ismeretek elsajátítására.  
Közép távú terv 
 
e)  
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A belvárosi iskolákban tanuló különleges ellátásra szoruló tanulók 
esélyegyenlősége érdekében a két iskolában - Templomdombi, Rákóczi - a 
fenntartó feladat átcsoportosítással a rászorulók arányában biztosítja a 
szükséges fejlesztő pedagógusok óraszámait (1 álláshely). 
Rövid távú terv 
 
f) 
A fenntartó előzetes egyeztetés után, közoktatási intézményeiben feladat 
átcsoportosítással biztosítja a NTLI ellátási körébe - esetleg -  már  be nem férő 
SNI-s tanulók fejlesztéséhez szükséges óraszámokat.   
Rövid távú terv 
 
 
 
 
4.4. 
Elérendő cél, hogy  “az önkormányzati tagóvodáknak legyen tornaszobája”. 
 
a) 
A tornaszobák pótlása más intézménnyel - sportlétesítménye használatára – 
kötött szerződéses megállapodással és használattal megoldható.  Ezzel a 
lehetőséggel élhet: Bimbó utcai Tagóvoda, Izbégi Tagóvoda, Szivárvány 
Tagóvoda. 
Rövid távú terv 
 
b) 
Amennyiben pályázati kiírás jelenik meg ilyen tartalommal, a Vasvári Pál utcai 
Tagóvodának kész terve van a tornaszoba kialakítására. 
Közép távú terv  
 
c) 
A város déli részén elhelyezkedő két tagóvoda csak úgy tud tornaszoba-
használathoz jutni, ha az új intermodális központ közelében közoktatási 
intézmény is létesül, és ennek sportlétesítményeibe bejuthatnak. 
Hosszú távú terv 
 
d) 
A tagóvodák tornaszoba igényére az is megoldás lehet, ha a gyermeklétszám 
esetleges csökkenésével, vagy egyéb fenntartó kapacitásának növelése 
következtében csökkennének az önkormányzat gyermek elhelyezési 
kötelezettségei, és felszabadulna a Hold utcai tornaszoba. 
Közép távú terv  
 
 
 
4.5. 
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Cél, a hhh-s tanulók egyenletes elhelyezése a városi iskolákban, a törvényi 
rendelkezések értelmében. 
 

Ahhoz, hogy az iskolai beiratkozás időpontjában rendelkezésre álljanak a hhh-
sokról szóló szükséges információk, az óvodák, esetleg védőnők, népjóléti 
munkacsoport közreműködése elengedhetetlen. 
A tagóvodákban nevelt óvodások körülményeit - jegyzői védelembe vétel, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül-e, tartósan nevelt-e - ezek a 
szakemberek ismerik, a program koordinátorához már meg tudják adni az 
adatokat: hány és mely városrészről érkező hhh-s tanköteles arányos 
elhelyezéséről kell városi szinten intézkedni. 
A feladat végső megoldásába valamennyi helyben működő általános iskola 
igazgatója bekapcsolódik, amikor megkapja a koordinátortól az ehhez szükséges 
adatokat. 
 

A tagóvoda-vezetők még egy bizalmi feladatot el kell, hogy lássanak, ez a szülői 
lehetőségek és adottságok átbeszélése (személyenként) - a hhh-s gyermekek 
szüleivel - figyelembe véve a helyi beiskolázási szabályainkat, ha szükséges. 
Rövid távú terv 
 
 

4.6. 
Cél, az új oktatás metodikai és oktatás szervezési lehetőségek meghonosítása a 
város közoktatási szakembereinek körében, a hhh-s tanulók esélyegyenlőségi 
feltételeinek megteremtése érdekében. 
 a) 
Ennek érdekében minden iskola tantestületéből 2-3 pedagógus vegyen részt 
olyan továbbképzésen, ahol a különleges gondozásra szoruló gyermekek 
kezeléséhez szükséges metodikai ismereteket szerzi meg. Az új szakmai 
tudással a tanulási nehézséggel, vagy beilleszkedés problémájával küzdő 
tanulóknak  - több esetben - szakszerű segítséget tudnak adni. 
 Rövid távú terv 
 

b) 
A hhh-sok, SNI-sek és a különleges gondozásra szorulók esélyegyenlősége 
megteremtése érdekében minden évfolyamon lenni kell a problémák 
kezeléséhez szükséges ismeretekkel bíró szakembernek a pedagógusok között, 
így sok rászoruló gyermek természetes környezetében kapja meg a fejlesztést. 
Közép távú terv 
 

c) 
A hhh-sok, SNI-sek és a különleges gondozásra szorulók esélyegyenlősége 
megteremtése érdekében minden évfolyamon több (sok) pedagogus rendelkezik 
a problémák kezeléséhez szükséges ismeretekkel, így valamennyi rászoruló 
gyermek természetes környezetében kapja meg az optimális fejlesztést. 
Hosszú távú terv 
 

4.7. 
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Cél, a huszonegyedik század követelményeinek megfelelő közoktatási 
intézmény kialakítása, az önkormányzat gazdaságos intézmény-fenntartásának 
kialakítása, az ott tanuló hhh-s tankötelesek esélyegyenlősége feltételeinek 
megteremtésére. 
 
Az eszköznorma előírásainak csak részben megfelelő belvárosi iskolák 
épületeinek kiváltására pályázat benyújtása, új, minden követelménynek 
megfelelő, „jó helyre tervezett” (pl. intermodális központ közelében, Pismányban) 
intézményi épület - akár több funkcióval is – megépítéséhez.  
Ezzel a fenntartó megszabadulna két sok területen felújításokra váró, magasabb 
ráfordítással működtethető épülettől, teljesülhetne az iskolák eszköznorma 
előírása, hatékony oktatásszervezéssel működhetnének, esetleg, korszerű 
energiák felhasználásával. A belváros reggeli „csúcsforgalma” megszűnne.  
Hosszú távú terv 
 
 
4.8. 
Cél, a biztos létszámok megalapozásával a stabil fenntartói finanszírozás 
megteremtése, az iskolák minőségi működéséhez szükséges egyéb kistérségi 
normatívák lehívása. 
 
A több éve tapasztalható létszámcsökkenés elkerülésére és az előírt tanulói 
átlaglétszám biztos tartása érdekében pótolni kell az iskolákat 4. és 6. 
évfolyam elvégzése után elhagyók számát, valamint, a gimnáziumi képzésből 
kilépők számát. 
 
a) 
Optimális esetben, a kistérség területén a fenntartó feladat-ellátási, vagy közös 
intézmény fenntartására társulási megállapodást köt, vállalva a gesztor 
önkormányzat szerepét.  Így a más településről bejáró felsősök pótolják az 
elmenőket, a finanszírozás stabil lesz. A megkötött társulási szerződés 
következtében egyéb kistérségi támogatások is lehívhatók lesznek. 
Rövid távú terv 
 
b) 
Amennyiben a kistérség területéről az a) pontban vázolt társulási szándék nem 
találkozik más önkormányzat hasonló elképzelésével, a fenntartónak saját 
intézményeiben kell az esetleges alacsony létszámú osztályok, napközis, vagy 
tanulószobai csoportok összevonásról intézkednie. 
Rövid távú terv 
 
c) 
Az általános iskolai és gimnáziumi képzést folytató többcélú intézményünk új 
arculatának kialakítása és képzési szerkezetének, kínálatának módosítása, 
színvonala megoldást jelenthet a stabil létszám alakításánál.  
Oktasson úgy az iskola: 
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- hogy a felsőfokú képzésre képes tanulóit készítse fel a sikeres érettségire, 
mellyel lehetővé válik a részvétel a felsőoktatásban 

- a kevésbé tehetséges de, jól motiválható tanulóit, az érettségit megkívánó 
szakmai továbbtanulás felé irányítsa,  

- a továbbtanulni nem akaró, vagy nem képes tanulóit készítse fel a 
munkába állásra, megadva nekik a legtöbb esélyt a biztos 
elhelyezkedéshez a .kommunikációs készségek sokoldalú fejlesztésével 
(biztos, helyes magyar nyelvhasználat, idegen nyelvtudás, 
számítástechnikai felkészültség, pályázatok kezelése stb.)  

Így - remélhetőleg - nem lesz iskolát elhagyó tanulója, mert minden 
odajelentkező megtalálja a maga boldogulásának útját. 
Rövid távú terv 
 
 
 
4.9. 
Cél, a krízis helyzetbe került tanulók, gyermekek lehető leggyorsabb - azonnali - 
megsegítése a speciális szakszolgálati segítséget nyújtó intézmények, 
társintézmények szakemberei által. 
 
A legjobb segítség a „legjobbkor jött segítség”. Azaz, biztosítani kell, hogy az 
intézményi jelzések következtében a valóban gyors beavatkozást igénylő 
esetek soronkívüliséget kapjanak a vizsgálatban, terápiában, kezelésben, és 
ezek ellátására mindig legyen szakember kapacitás. 
Közép távú terv 
 
 
 Az akcióterv lerövidített, intézkedésre kész változata  
(a dokumentum 3. sz. melléklete) 
 
 
 

 

5. Megvalósítás 
A városi közoktatási intézményeknek és társintézményüknek – Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnak 

 - minden, a közoktatási intézmények működését és pedagógiai munkáját 
érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat 
meghatározó stratégiai dokumentumukba és iránymutatásukba be kell 
építeniük és elérni, hogy érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései;  

 
- a fejlesztésekben résztvevő felek az e területhez kötődő tevékenységüket 

negyedévente értékeljék (együtt is megtehetik), ezt juttassák el a 
fejlesztésben érintett intézmények vezetőihez, 

-  az iskolák, óvodák vezetői a program ellenőrzése és értékelése során 
szerzett információkat építsék be, hasznosítsák, 
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- a féléves tantestületi értekezleten értékeljék az esélyegyenlőségi program 
végrehajtását, a tanév végi beszámolójukban az éves tapasztalatokról 
számoljanak be a fenntartó felé is. 

 
A Képviselő-testület tagjai, az érintett társirodák – Közigazgatási Iroda Népjóléti 
Csoportja, Közgazdasági Iroda, Főépítész -  meghívást kapnak a Települési 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Program szakbizottsági - Kulturális, Oktatási és 
Kisebbségi Bizottság – a Programot tervezeti állapotban tárgyaló ülésére. 

 
Minden új tanév szeptember 15-20 között a hhh-s, SNI-s és különleges ellátásra 
szoruló gyermekek és tanulók fejlesztésébe bekapcsolódó intézmények - a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 
részvételével is - városi szintű megbeszélést tartunk.  
 
A területhez kötődő továbbképzési lehetőségeket a Program koordinátora, a  
közoktatási referens is közvetít az intézmények felé. 

 
 
 

6. Monitoring és nyilvánosság 
 
A Program végrehajtásába bekapcsolódó intézmények az esélyegyenlőségi 
program végrehajtása eredményességének vizsgálatáról készült negyedéves 
értékelésüket tegyék fel honlapjukra, ennek kapcsán a személyes adatok 
védelmének biztosítására vonatkozó előírásokat tartsák be. A fejlesztő 
foglalkozásokon résztvevő gyermekek, tanulók szüleivel fogadóórán, beszéljék 
meg a kitűzött célokat, az elért eredményeket, hogy azok kellőképpen 
tájékozottak legyenek, és a fejlesztésbe be tudjanak kapcsolódni. 
 
A programkoordinátorhoz eljuttatott éves beszámolókban foglalt iskolai, óvodai 
stb. véleményekről a Képviselő-testület minden év szeptemberében kap 
tájékoztatást. Az elfogadott tájékoztatás felkerül 3 hónapra, a város honlapjára, 
rövid változatban a városi újságba. 
 
 
 

7. Konzultáció és visszacsatolás 
 

A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program tervezetének 
megtárgyalásához meghívandó: valamennyi városi közoktatási intézmény 
vezetője, az oktató-nevelő folyamatot segítő társintézmény vezetője, 
munkatársa, polgármester, jegyző, a hivatal közoktatással foglalkozó 
szakemberei, a hivatal érintett társirodái, pályázati referensei, Főépítésze, akik 
véleményükkel, javaslatukkal – figyelembe véve a helyi adottságokat - segítik az 
esélyegyenlőségi kötelezettségek szentendrei megvalósításához készülő 
Program összeállítását, megvalósítását. 
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A fenntartói jóváhagyás előtt az intézmények a Szülői Közösségek, Iskolaszék és 
a Diák önkormányzatok írásos véleményét is kérjék meg! 
 

Az intézményi féléves munkákat értékelő testületi értekezletek előtt a Szülői 
Közösség és a diákság képviselői adják véleményüket a Program féléves 
végrehajtásáról, közöljék észrevételeiket, a tantestületek véleményét az 
intézményvezetői beszámoló már tartalmazza.  
A véleményeket az intézmények vezetői juttatják el a koordinátorhoz, ezzel 
együtt kell továbbítani a Program kiegészítésére tett javaslatokat is. 
 

 
8. Szankcionálás 
 

A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Programban jelzett hiányosságok 
valósak, és ezek pótlása nélkül a hhh-s az SNI-s és a különleges ellátásra 
szoruló gyermekek tanulók nem jutnak hozzá az őket megillető, törvényben 
biztosított fejlesztésekhez, körülményekhez, vagy az önkormányzati óvodák 
neveltjei a jelenlegi magas csoport létszámoknál is magasabb közösségekben 
fognak nevelkedni, ahol esélyeik romlanak. 
Az akciótervben rögzített lépések megléphetők, eredményt hozhatnak, 
amennyiben a tervezésben, végrehajtásában közreműködők - érintett 
gyermekek, tanulók szülei, pedagógusai, NTLI, CSGYSz, intézményvezető, 
fenntartók -  a rögzítetteknek megfelelően eljárnak és a közös munka végzése 
során keletkezett véleményüket, jobbító javaslataikat megteszik, keresik az 
esetleges sikertelenségek okát, és a megoldás megtalálásában aktívan 
közreműködnek. 
 

Az intézmények vezetői, mint a fejlesztő folyamatok felelősei folyamatosan 
ellenőrizzék minden résztvevő teszi-e a dolgát, vannak e gyengén teljesítők. A 
tanulói, pedagógusi körben tapasztal hiányosságok szankcionálására a 
Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Programban térjenek ki. 
Az egyéb szereplők nem teljesítése a városi honlapon megjelenik.  
  

 
 

9. Elfogadás módja, ideje 
 

A program tervezetét a szakmai és társadalmi vélemények megkérése, 
megvitatása után Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete is 
megvitatja, ezt követően 2007. novemberi ülésén jóváhagyja. 
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1. sz. melléklet 
 

 

 
A diplomában megjelölt alapképzettség mellett, egyéb pedagógiai területeken 

szerzett végzettségek, mely a szakszolgálati fejlesztésben részesülő tanulókkal 
kapcsolatos munkában hasznos lehet 

 
 

Pedagógus 
neve 

Intézménye Alapképzettsége Újabb képesítése, 
végzettsége 

Mivel szerezte 
meg 

Aranyné Papp 
Ibolya 
 

Barcsay J. 
Ált. Isk. 

tanító 
 

Meixner tanfolyam 140 órás 
tanfolyami 
felkészítés 

Csirke Ferencné „ tanító Meixner tanfolyam 
Diszgráfia- kezelés 

140 órás 
tanfolyami fel. 
 
45 órás 
tanfolyami 
felkészítés 

Gacsályi 
Lászlóné 

„ tanító 
 
 

Diszgráfia- kezelés 
 
gyógypedagógus 

45 órás 
tanfolyami 
felkészítés 
 
Tanárképző 
Főiskola 

Gergely Piroska „ tanító  
gyógypedagógus 

 
Tanárképző 
Főiskola 

Gulyás Melinda „ tanító Meixner tanfolyam 
 
 
Mozgásterapeuta 

140 órás 
tanfolyami 
felkészítés 
120 órás 
tan.felkész. 

Liszkay Ágnes „ tanító Diszgráfiakezelés 45 órás tanfoly.  
fel. 

Márványiné 
Göndör Éva 

„ tanító 
 

Diszgráfiakezelés 
 
gyógypedagógus 

45 órás tanfoly. 
fel. 
Tanárképző 
Főisk. 

Mizsányiné 
Kovács Judit 

„ tanító Meixner tanfolyam 140 órás 
tanfolyami felk. 

Nagyné Tóth 
Andrea 

„ tanító Meixner tanfolyam 140 órás 
tanfolyami felk. 

Németh Katalin „ tanító Mozgásterapeuta 120 órás 
tan.felkész 

Neumann 
Etelka 

„ tanító 
 

 
gyógypedagógus 

 
Tanárképző 
Főiskola 
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Osztrogonáczné 
Fecz  Éva 

„ magy-tört. sz. 
tanár 

Diszlexiakezelés 60 órás 
tanfolyami 
felkészítés 

Szabó Gáborné „ tanító 
 
 

Meixner tanfolyam 
 
 
gyógypedagógus 

140 órás 
tanfolyami 
felkészítés 
Tanárképző 
Főisko. 

Szebelédi 
Gáborné 

„ magyar-orosz 
sz.tanár 

Diszlexiakezelés 
 
 

60 órás 
tanfolyami 
felkészítés 

Tóth Józsefné „ tanító Meixner tanfolyam 140 órás 
tanfolyami 
felkészítés 

Vígné Györkös 
Katalin  

„ biol-testn. sz. 
tanár 

Gyógytestnevelés 
speciálkoll. 

60 órás 
tanfolyami 
felkészítés 

     

Loisné Deli 
Gabriella 

Templom-
dombi Ált. 
Isk. 

tanító Diszlexiaprevenció 50 órás tanfoly. 
felkéstítés 

Klement Mónika „ tanító Meixner-féle diszlexia 
prevenció és 
redukáció 

180 órás 
tanfolyami 
felkészítés 

Selmecziné 
Csikász Rita 

„ tanító Meixner-féle diszlexia 
prevenció és 
redukáció 

180 órás 
tanfolyami 
felkészítés 

Pankovics 
Ágnes 

„ gyógypedagógiai 
tanár 

Oligrofrénpedagógia- 
szurdopedagógia 

Tanárképző 
Főisk. 

Gesztiné Koncz 
Ida 

„ tanító Diszlexiaprevenció 50 órás tanfoly. 
Felkészítés 

Stáry Kálmán „ tanító 
 
gyógypedagógiai 
tanár 

Alternatív pedag-i 
módszerek 
Oligrofrénpedagógia 

30 órás tanfoly. 
felk. 

Bajkóné Turóczi 
Judit 

„ tanító Diszlexiaprevenció és 
redukáció 

Csepeli 
Pedagógiai 
Szolgáltató 
tanfolyama 

     

Edőcsné Kósa 
Tünde 

II.Rákóczi F. 
Ált. Isk. és 
Gimnázium. 

földrajz-testnev. 
sz. tanár 
 

gyógytestnevelő Tanárképző 
Főiskola 

Cseh  Erzsébet „ Kémia-pedagógia 
sz. tanár 

Egészségfejlesztő 
mentálhigiénia 

41/1999.(X.13)  
OM rend. 

     

Lipták Mihályné Izbégi Ált. 
Isk. 

tanító fejlesztőpedagógus 29/1997. MKM 
rendelet a 
tehetségfejlesz- 
tésről 
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Novák Attila  „ testnevelés sz. 
tanár 

gyógytornász 2005. évi tv. a 
felsőoktatásról 

Tárkányi Lilla „ tanító Gyógypedagógiai 
szakkoll. 
Diszlexia prevenció 
Olvasás, írástanítási 
módszert. 
Kooperatív 
tanulásszervezés 

 
 
Meixner 
tanfolyam 
 
60 órás tanfoly 
felkészítés 

Ladányi-Iszály 
Mónika 

„ tanító fejlesztőpedagógia F-29/2005. OM 
rend. ’20 órás 
felkészít. 

Cseresznye Edit  „ tanító Kooperatív 
tanulásszervezés 

60 órás tanf. 
felk. 

Drobniné Fehér 
Sarolta 

„ matek.-fizika sz. 
tanár 

Kooperatív tan. „ 

Fődi Andrea   „ tanító „ „ 

Fűné Páljános 
Tünde 

„ „ „ „ 

Metzné Galamb 
Katalin 

„ „ „ „ 

Sípos Mária „ „ „ „ 

Stomp 
Ferencné 

„ Biológia-techn. 
sz. tanár 

„ „ 

Szabó Ágnes „ tanító „ „ 

Szabóné 
Stelkovics Éva 

„ Tanító 
könyvtár 

„ „ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


